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സൃഭാസമാധാന വാര്ഷികം 

1953 ഡിസംബര് 16-ാംതീയതി 
മലങ്കര ൩ റിയാനി സഭക്കു അവി 
സ്മരണിയമായ ഒരു ദിനമാണ്്. 
അന്നു രാത്രി 11 മണിയോട്ടകൂടി അ 
ന്ത്യോഖ്യാ പ്രതിനിധിയള്പ്പെടെ 
മലങ്കരയൃള്ള എല്ലാ മേല്ലട്ടക്കാതം 
ചേര്ന്നു പഴയ സിമ്മേനാരിചാപ്പ 
ലിറ കൂടി പ്രാത്ഥന നടത്തുകയ്യാ 
പരാ_.“പരം സഹോദര നിര്വിദശ 
ഷമായ സ്വികരണം നടത്തുകയ്യം 
ചെയ്തതു് കണ്ടവതം ആ മഫഹാസാം 

ഭവത്തെപ്പറ ി കേട്ടവതം രോമാ 

ഞ്ചം കൊള്ളകതന്നെ ചെ മാറി 
യിതന്നു ഇപ്പോ ാള് അതിനെ 

പ്പി വ്യാഖ്യാനങ്ങള് നടത്തുവാ 
നും അതിന്െറ അപൂര്ണ്ണുതയെപ്പ 
ററി വിശദികരിക്കുവാനും ഇന്നു 
അപൂര്വ്വം ചിലരെല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നു 
ണ്ട്. ഏതുനല്ല കാര്യങ്ങളുടെയ്യം 

നേക്ക് പല്ലിളിച്ചു കാട്ടാന് "കുറെ 
പ്പേരെങ്കിലും കാണാതി മന്നാല് 
അതൊരു അത്മടതമാ യി 
തഒന്ന  താന്നാം. മലങ്ക 
ര സഭയ്ക്കു പതിനാലു തിരമേനിമാ 
ാണുള്ള തു.“ അവരെല്ലാം ഒററക്കെ 

യ്യായി അന്നു കൈവന്ന സഭാസമാ 
ധാനം വാജുയിപ്പിക്കാന് ” പരിപൂര 

ണ്ണമായി,കലവറകൂടാതെ പരിശ്രമി 

ക്കമെന്നു പ്രതിക്ഷിച്ചെങ്കില് മനു 
ഷൃസ്വഭാവത്തെപ്പുററിയയ കുളു അറി 
൮ കുറവെന്നേ അതാനേപ്പററിവിച്ചാ 

രിക്കേണ്ടതുകൂള. അങ്ങ യൊരു പൂ 
ര്ണ്ണുത ഈശ്വരന് ഒന്നിനും നല്ലാറു 

പതിവില്ല. ചന്ദ്രനിലുമുണ്ടൊരു 

കളങ്കം എന്നു. പറയുന്നതുപോലെ 

മലങ്കര സ൩റിയാനിസഭയിലെ സമാ 
ധാനത്തിനും ഒരു അപൂര്ബ്ണ്ൂത ഇ 

പ്പോഴം തുടന്നു കൊണ്ടാരിക്കുന്നതു് 
നിര്ഭാഗ്യകരമാണ്. ഒ, റിം, 
പോകേണ്ടവര് ഒരുമിച്ചു പോകാന് 
ഓരോതത്തരും കരുതല്പൂര്വം പ്ര 

വത്തിക്കേ ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സമാ 

ധാനം കുറേപ്പേര് മാത്രം മനപ്പ,൪൨€ 
മായി ശ്രമിച്ചാല് വിജയിക്കുന്ന 
ഒന്നല്ല. എല്ലാവതം അതീത യഥാ. 

ര്ഹമായ പങ വഫിക്കണ൦േ 

അത്യംന്നത സ്ഥാ നമ ഫി മയ്യ 

ള പ: പാത്രിയക്ക"സ ബാവാതി. 

രൂമമേനിക്കും പ: കാതോലിക്കാബാ 

വാതിതമേനിക്കു൦ മാത്രമല്ല സമാ 

ധാനം വിജയിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തര 
വാദിത്വമുള്ളതത്. സഭയിലെ ഇ 
ങ്ങേയററത്തു മല വര്പോലം ശ്രദ്ധാ 
പുവ്വഠ ശ്രമിച്ചെങ്കിലേ സമാധാനം 

വിജയിക്കു. ഒരു വിധത്തില് നോ. 

ക്ഴിയാതല് സമാധാനം പരാജയ: 

പ്പെടത്തണമെന്നു” ആതു വിചാരി 

ക്ഷന്നില്ലെന്ന പറയാമായ രിക്കാ. 

ര്വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ദുശാധ്യങ്ങളം 

യ: രീതതി കം 
ണാമെങ്കിലും സഭയില് സമാധാനം 

വേണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെയു നി 

ലപാടെന്നു” അവര് ഉറപ്പിച്ച വറ 
ഞ്ഞേക്കാം. സമാധാനം ശരിയായി 
രിദണെം, അവരവര് കങണ്ടിരിക്കു 

ന്ന തത്വങ്ങള് കൂടെ സമാധാ ത്തി 

ല് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാല് മാത്രമേ 

സമാധാനം യായിരി പി 
ന്നെല്ലാമാണു”് വിരുദ്ധനിലപാട്ടക 
ള്ക്ക് കാരണമായി പായുക “ഗോര് 

ഡിയന്'" കുര ക്കിക്കാനുള്ള ഗ്രീക്കു 

പുരാണത്തിലെ കഥപോലെയായി 

രുന്നു മലങ്കര സറിയാനിസ ദയിലെ 

സമാധാനപ്പശ് നം. ആരു വിചാ 
രിപ്പാല്യം അഴിക്കാന് സാദ്ധൃമല്ലാ 
തെ വന്ന ആ കുതക്കു മഹാനായ 
അലക്സാണ്ടര് രാജാവു് ഒരു വാ 
മെെട്ടത്തു മു ിച്ചുവെന്നാണു് കഥ. 

അതുപോലെ ഒരുകല്ലപനമൂലം പ: 
പാത്രിയര്ക്കിസുബാവാ തിമമേനി 
തിരാവക്കെകള് അവസാ നിപ്പിക്കാ 
൯ സ്ധ്രമായ നടപടിയെടുത്തു 
വു ആ നടപടിയെ 
സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ. കാ 

തോലിക്കാ നിത മേനിയും 

അക്കാരൃത്തില് 

ബാവാ 

ധ ഫാ ശരി രി ആഏ 



തു വിധത്തിലെങ്കിലും സമാധാനമു 
ണ്ടായാല് മതിയെന്നു കൊതിച്ചകാ 
ത്തിതന്ന സമുദായ മദ്ധ്യത്തിലാണ് 
ഈ സാഫ്ഫചയ്യം സാജാതമായതു”, 
അതിന്െറ മൃതലെടക്കാന് കഴിയു 
ന്നതിനുപകനം ഭാവനാശൂന്യമായ 
നടപടികളും പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി 
ചിലര് നടക്കുന്നതു കാണുമ്പോള് 
മനസ്താപം തോന്നുകയാണ്. വട്ട 

ത്വത്തിന്െറയും വിശവാസത്തിനെറ 
യ്യും പേരു പറഞ്ഞാണ് അപാങ്കാര 

ത്തിനും, വിനയരാഹിത്യത്തിനും 
വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാന് തയ്യാറാ 
കന്നതെന്നുളള ത സങ്കടകരമായ ഒരു 
അവസ്ഥാവിശേഷമാണ്. ഈയി 
ടെ പ: പത്ത്രിയക്കിസ് ബാവാ 
തിരുമേനിയുടെ പേരിതഅച്ചടിച്ചു 
പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടത്തിയ ഒരു കല്പന 
ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ഒത ലക്കത്തില് 
ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു. അമിലെ ഒരു വാ 
ചകം സമുന്നതമായ ആദ്ധ്യാത്മിക 
നിലവാരത്തില് കഴിയയന്ന ആ അഭി 
വന്ദ്യപിതാവിനന്െറ കല്പ്പുനയില് 
സ്ഥാനം പിടിക്കുമെന്നു ഞങ്ങള് 
വിചാരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുത 
ന്നെ ആ കല്പ്പനയടെ വിശ്വാസ്യ 
തയെപ്പററി സംശയം തോന്നകയാ 
ണ്. എങ്കിലും സ്ൃറിയാനി ഭാഷ 
നല്ലനിശ്ചയമുണ്ടെന്ന് അറിയപ്പെട്ട 
ന്ന ബ: കണിയാമ്പറമ്പിലച്ചന് പ 
രിഭാഷ ശരിയാണെന്ന് സാക്ഷി 
പ്പെട്ടത്തിയാണ് ആ കല്പ്പന പ്പ 

സിദ്ധ പ്പെടടത്തിയിരിക്കുന്നതു്. സമാ 
ധാനത്തിനുവേണ്ടി സത്ൃപോലും 
ബലികഴിച്ച ഒരു മഹാത്യാഗത്തെ 
പ്പററിയാണട് ആ കല്പ്പനയില് 

പ്രസ്ലാവിച്ചുകാണുന്നതു” ത്യാഗത്തി 
ന്െറ മാഹാത്മ്യം എത്രതന്നെ വലു 
താണെങ്കിലും സത്യം തൃജിക്കുന്നതു 
ഒരു ത്യാഗമായി ഗണിക്കപ്പെട്ടക 
യില്ലെന്നു അറിയാവുന്ന പ; തിതമേ 
നിയതനിന്നു ആ വാചകം ഉണ്ടാ 
കയില്ലെന്നാണു് ഞങ്ങള് അനുമാനി 
ക്കുന്നതു”. ആ സ്ഥിതിക്ക് അച്ചന് 
പരിഭാഷയില് ഒരു തെറവപററി 
യിട്ടണ്ടെന്നും ഞങ്ങള് വിശ്വസിക്കു 
ക്കുന്നു. സമാധാനത്തിനുവേണ്ടിം ഓ 
രോതത്തരും ശ്രമിക്കുന്നതില് ത്യാഗ 
ങ്ങള് ആവശ്യമായി വരും. എ 
ന്നാല് സത്ൃയമായിരിക്കരുതു് ആ 

ത്യാഗ മെന്നു ള്ള തുനിസ്സംശയമാണ്ഞ് . 

അവരവക്ക് അഭിപ്പായമുാട പല 
തും സത്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല. 
അങ്ങനെയയള്ള അഭിപ്പായങ്ങഗ്ബ 
ഖികഴിക്കുന്നതു് സത്യം ബലികഴി 
ക്കുകയാകണമെന്നുമില്ല സുറിയാനി 

ഗു 

സമു ദായസമാധാനം സംബന്ധിച്ചു് 

പവ: പാത്രിയക്കിസയബാവാ തിരു 
മേനി ചില അഭിപ്പായങ്ങളെ സം 
ബന്ധിച്ചു ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, 
പക്ഷെ അതു” സത്യത്തെ ബലികഴി 

ക്മന്നതായി അദ്ദേഹമൊമററാരെങ്കി 
ലൃമൊ പരിഗണിക്കുകയില്ലേന്നു വി 
ശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മഫഹനിയ 
മായ ഒരു മാതൃ,കയാണ്ട് ഇക്കാര്യ 
ത്തില് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നതെ 
ന്ന എല്ലാ സഭാംഗങ്ങളും പരിഗണി 
ചൂ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുവാ 
൯ പരിശ്രമിക്കുകയാണു വേണ്ടതു്. 
സാഖ്യയില് വളരെ നൃയനപക്ഷമാ 
ണെങ്കിലും ഏറഠാനുംപേര് സഭാസ 
മാധാനത്തിന്െറ വിഴ്യത്തില് നി 
സ്ററഹകരിക്കുന്നുണ്ടട്. പ. പാത്രിയ 
ക്തിസയബാവാ തിരുമേനി തന്നെ 

നിങ്ങളുടെ 
മേല്വിലാസം 

മാന്യ വായനക്കാരുടെ 

ശ്രദ്ധക്ക്; 
ചര്ച്ചുവിക്ക് ലിയുടെ റാപ്പ 

റിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മേല്വി 
ഭ്ലാസം ശരിയാണോ? ശരിയ 

ല്ലെങ്കില് നിങ്ങളുടെ ശരിയാ 
യ മേല്വിലാസം അടുത്ത 
ഒരാഴ്ചക്കകം താഴെക്കാണുന്ന 
മേല്വിലാസത്തില് അയച്ചു 
തരണമെന്നു അഭ്യര്ത്ഥി 
ക്കുന്നു. 

മാനേജര്, 

ചര്്ക്വിക്ക്ലി, 
കോട്ടയം. 

അദായ്യത്തില് ആനുകൂല്യം പ്രദര് 
ശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ധാര 

ണ പരത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ബല 
ഹീനമാണെങ്കിലലം നടക്കുന്നുണ്ട്. 
തീരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായി പ്ര 

ഥമദഷ്ടിയില് തോന്നുന്ന അത്ത 

രം പ്ൃചരണങ്ങള് വിശ്വസിക്കാന് 
അന്ത്യോഖ്യാ സിംഫാസനത്തോട്ടം 
കൈസ്പുവമൂല്യങ്ങളോട്ടം എത്തെങ്കി 
ലം ആദരവുള്ളവര് തയാറാകുകയി 

ല്ലെന്നു ഞങ്ങള് പ്രത 'ക്ഷിക്കുന്നു. മ 
ലഭ്കരസഭയില് സമാധാനം സ്ഥാ 
പിക്ാ൯ അഭിവന്ദൃയതിമമേനിചെ 

യ്ക ധരരകൃത്ൃത്തിനു് മാലിന്യംചേ 
ക്കുന്ന യാരൊരു പ്രസ്താവനകളും 

ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണു”് അദ്ദേഹ 
ത്തോട്ട ബഹുമാനമുള്ള വര് ചെയ്യേ 
ണ്ടത്. സഭാസമാധാനം വിജയി 

പ്പിക്കു വാനും, സമുദായം പുരോഗമാി 
ക്മ വാനുമു മള. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങ 
മ മെദവം പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കു 
യ്വണ്ട്. അടുത്തു കൂട്ടന്ന മാനേജിംഗ് 
കമ്മിററി സമുദായ പുരോഗതിക്കാ 
വശ്യമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കു 
മെന്നു ഞങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏ 
തോ.ചില ശങകളും ആശങ്കകളും 
ബാധിച്ച മട്ടില് നിര്ജ്ജിവമെന്നു 
തോന്നിക്കുന്ന നിലമാറി സമുദായം 
സജിവമായി കുതിച്ചു മുമ്പോട്ട പാ 
യുന്നതു് കാണാന് ശേഗ്രഹിക്കു കയ്യാ 
പ്രാ "ത്ഥിക്കയുംചെയ്യുന്നു. അടുത്ത 
സമാധാനവാര്ഷികദിനത്തില് കൂ 
ട്ടതല് ആഹ് ളാദത്തോടടം കൃതജ്ഞ 

താഭാരത്തോട്ടാകൂടി എഴുതാൻ സാ 
ധിക്കട്ടെ എന്നു ഞങ്ങള് ആശി 
കമന്നു. 

അ ന തി 

പത്രാധിപക്കു മള കത്തു് 
ച 

പള്ളികളുടെ ചരിതം 

സര്, 

മലങ്കര സറിയാനിസഭയടെ കേ 
നദ്രമായ കോട്ടയത്തു" സഭയുടെ 
ചൈതനൃയരാഹി മൃത്തിനെറ 
തികങ്ങള് എന്ന നിലയില് അട്ട 
ത്തകാലം വരെ അടച്ചിടപ്പെട്ടിര 
ന്ന ചെറിയപക്ളി, കുരിശുപമ്ളുി 
എന്നിവകളടെ ചരിത്രം വായിച്ചു. 
ഒരു ചരിത്രകാരനു ണ്ടായിരിക്കേണ്ട 
നിഷ് പക്ഷമനോഭാവം പുലത്തി, 
വസ്തുതകള് അവതരിപ്പിക്കുന്നതി 
ല് ശ്രി. ഇ. കെ. അലക്സാണ്ടര് 

വിജയിച്ചിട്ടണ്ട്. ഇന്നത്തെ തല 
മുറന്തകു' ഈ ചരിത്രവസ്തുതകള് ആ 
പരിചിതങ്ങളാണ്ട്. എങ്കിലും ഈ 
ചരിത്രങ്ങള് നല്കുന്ന ഗുണപാഠം 
ഇന്നത്തെ തലമുറയെ ഇതത്തി ചി 
ന്തിപ്പ്പീക്കേണ്ടതാണു്. കോട്ടയത്തു” 
പണത്തിന്െറ പിന്ബലത്താല് 

പ്രമാണികളായ ചില ഇടവക 

ക്കാര് തമ്മിലുണ്ടായ കലഹങ്ങള് 
ഒരു പുരാതസസഭയയടെ ജിവിത 

ത്തേയും ചിന്താഥതിയേയ്യാ മിഷ്യ 
നേയ്യം എങ്ങനെ ഞെരിച്ചുകൊ 

ന്നുകളഞ്ഞു എന്നുശശു വസ്ത്ൃത ഏ 

തൊരു സഭാസ്ലേഹിഒ്ര വേദനാജ 
നകമായിരിക്കും. പോലിസുകാരെ 

പള്ളിയിലേക്കു ക്ഷണിച്ചുവരുത്തു 
കയം മെത്രാന്മാരെ കോടതികളി 
ലേക്ക് പാഞ്ഞയത്തുകയും ചെയ്ത 
ആ തലമ്റ ഇങ്ങിനി വരാതെ കട 

(ശേഷം 11റാം പേജില്) 

ചര്ച്ചു്വീക്കിലി 



[ ബ്രദര്ജൂണിപ്പ൪ 

കോപരമനത്തിനു നുവക്കര'കഞ്ഞി 

(എ. കെ.) 
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(അതേ ആശ്രമമന്ദിരം. ഫാദര് 
മാത്തിയോ തനെറ കട്ടിലിന്നരികെ 
എഴുന്നേററുനിന്ന് കുരിശുവരച്ചു 
പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. വാതില്പാളി പതു 
ക്കെ തുറന്ന് ബ്രദര്ജുൂണിപ്പര അ 
കത്തേന്ത്കു പ്രവേശിക്കുന്നു കൈ 
യില് ഒത മണ്ചട്ടിയയണ്ട് . അത। 
നകത്തുനിന്ന് ആവി ഉയര്ന്നു കൊ 
ണ്ടിരിക്കുന്നു. മാത്തിയോയുടെ പ്രാ 
ത്ഥനയെ തടസ്റ്റപ്പെടത്താതിരിക്കാ 

ന് ജൂണിപ്പ൪ സ്വുല്പ്പനേരം മയന 

മവലംബിച്ചു കാത്തുനിന്നു മാത്തി 
യോ വിണ്ടും ചമയ്ക്കുന്നു. ഇനിഴ്യം 
അമൃകണ്ടു നില്ക്കാന് ജണിപ്പരര്ക്കു 
സാധ്യമല്ല ) 

ജൂണിപ്പ൪;- പിതാവേ!...പിതാ 
വേ... പ്രിയ പിതാവേ... 

മാത്തിയോ:- ആരാണവിടെ: ബ്ര 
ദര് ജൂണിപ്പറോ? ഞാ൯ സിന്നോട്ട് 
പോയിക്കിടക്കാന് പറഞ്ഞില്ലേ? 
“ജൂണിപ്പ൦:-നേരാണു്, പിതാ 

വേ 

മാത്തിയോ:- എന്തുകൊണ്ടാണ് 
അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തതു”? 

ജൂണിപ്പ൪:-ഞാന് അനുസരണ 
ക്കേട്ടകാണിച്ച. അതിനു ക്ഷമ ഇര 
ക്കാന് വന്നതാണ്ഞ്. 

മാത്തിയോ:- അനുസരണക്കെട്ട 

കാണിച്ചതിനോ? 

ജൂണിപ്പ൪:-അതേ, പിതാവേ! 

മാത്തിയോ:- എന്തിനാണ് അനു 
സരണക്കേട്ട ക:ണിച്ചതു്? 
ജൂണിപ്പ൪:-ഞാ൯ ഇതുണ്ടാക്കു 

കയായിരുന്നു. 

മാത്തിയോ:-എന്താണതു്”? 
ജൂണിപ്പര:- അങ്ങേയ്ക്കുവേണ്ടി 

ത്തന്നെ, പിതാവേ! 

മാത്തിയോ:- എന്താണുണ്ടാക്കിയ 
തെന്നാന്നു ഞാന് ചോദിച്ചത്. 

ജൂണിപ്പര്൪:-ഇതു് സ്വല്പ്പം നൂറ 
ക്കര ।ക്കഞ്ഞിയാണു, പിതാവേ... 

നല്ലപോലെ വേവിച്ചതാണ്ട്. രു 

കാിധ്യണ്ടാകും. വളരെ നല്ലതാണ്ട്, 

അങ്ങേയ്ക്കു. 

മാത്തിയോ:- ബ്രദര്, നീ എന്തി 
നാണിതൂ കൊണ്ടുവന്ന്, രാത്രി ഈ 
സമയത്തു് എന്നെ അലട്ടുന്നത്? 
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ജൂണിപ്പര:-പിതമാവേ, എന്നെ 

ശാസിച്ചു, ശാസിച്ചു, അങ്ങയ്യടെ 

തൊണ്ട കാറുന്നതു ഞാന് കണ്ടത 
ല്ലേ? അങ്ങ് വിണ്ടും ചുമയ്ത്ന്നതു് 
എന്െറ ചെവികൊണ്ടുകേട്ട വല്ലൊ. 
അതിനെല്ലാം കാരണം ഈ നശി 
ച്ച ഞാനായിതന്നു. എന്നോടെന്തെ 
ങ്കിലം കഠിനമായി സംസാരിക്കുന്ന 
തിനു മുമ്പ് ചുമ കാരണം അങ്ങേയ്ക്കു 
നിറുത്തേണ്ടിവന്നുവല്ലൊ. ഹാ. 

ഞാന് നികൃഷ്ടപാപിയാണു്! ഉ 
ത്തമനായ അങ്ങയെ ഈ വിധ 
ത്തില് കഷ്ടപപ്പടത്തിയതിന്ന് എ 
നിക്കെന്തരശാിക്ഥ തന്നാലും മതിയാ 
വൃക്യ ല്ല. 

മാത്തിയോ:-- പറയാനുള്ളതു 
ഞാന് പറഞ്ഞുതിത്തിതന്നു. ഇനി 
൮൦ ഇപ്പോള് എനെങ്കിലലം പറ 
യാന് എറാക്കുദ്ദേശമില്ല. 

ജൂണിപ്പ൪:- ഇഷ്ടമില്ലെങ്കില് 
പറയണമെന്നില്ല. അങ്ങ് എന്നോ 

ട്ട് പോയി അനുതപിക്കാന് പറ 

ഞ്ഞപ്പോള്, എന്െറ അനുതാപ 
ത്തെ ഞാന് അട്ടക്കളുയലേക്കാണു് 
തിരിച്ചുവിട്ടത്. ബ്രദര് റൃൂഫസ" 
അവിടെയില്ലാഞ്ഞതു കൊണ്ടായി രു 
ന്നു. ഇതാ, ഞാന് അട്ടക്കളുയില് 
പോയതിന്െറ ഫലം. പിതാവേ! 
ഇതൊന്നു പരിക്ഷിച്ചനോക്കൂ. ദയ 
ച്ചെയ്ര് എഴന്നേററിരുന്നു, ഈ 

പൊടിയരിക്കഞ്ഞി കുടിച്ചാലും. 
മാത്തിയോ:-എന്തുര്? ബ്രദര് ജു 

ണിപ്പര, നിന്െറ അനുതാപത്തി 
നെറ ഫലം ഞാന് കഴിക്കണമെ 
ന്നോ? 

ജൂണിപ്പര് :- എന്തുകൊണ്ട് പാ 
ടില്ല? അതു് അങ്ങേത്മു് ഗുണംചെ 
യ്യും; തീര് ച യായ്യം, അങ്ങയുടെ തൊ 
ണ്ടസ്ക്കും നല്ലതാണു്. പിതാവേ! 
ശാധ്യം പിടിക്കരുതേ! 

ഒരു തവി കോരിക്കുടിച്ചാല്, പി 
ന്നീട്ട് അതു തീതന്നതുവരെ അങ്ങു 
നിറൃത്തുകയില്ല. എന്ത്! അങ്ങ് ഇ 
നിയം എന്നോട്ട് ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ലെ 
ന്നോ-- അങ്ങനെയെങ്കില്, ഞാ 
൯ ഇതു” ചട്ടിയോടെ ഇവിടെ വ 
ച്ചിട്ടപോയേക്കാാ...... 

[ചട്ടി മെഴുകുതിരിക്കു സമിപം 
വപ്വ ശേഷം വായിലിന്െറ അട്ട 

ക്കലേക്കുനീങ്ങുന്നു. പെട്ടെന്ന് ജൂണ 
പ്പ൪ക്ക് ഒരു യയക്തി തോന്നി. തി 

രിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. ] 
പിതാവേ, ഞാന് ഇപ്പോഴാണ് 
അതോര്മ്മിച്ചതു”്, ആ കഞ്ഞി വ 
ച്ചത് ഒരുപക്ഷേ ഞാനല്ലായിരിക്ക 
ണം. അതു” ബ്രദര് റൃഫസ് ആ. 
ണെന്നു വരാം. 

[ജൂണിപ്പര മുറിക്കു പുറത്തു കട. 
ന്നു. മാത്തിയോയടെ സ്വരാ പറ: 

കില് കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. | 
മാത്തിയോ-- ബ്ൃദര ജൂണിപ്പ, 

ജണിപ്പര് --പിതാവു” എനെ 
വിളിച്ചുവോ? 

മാത്തിയോ--ബ്ൂദ൪, ഇവിടെവ്ധ 
രൂ:.. .അട്ടത്തുവന്നിരിക്കളു നിയ്യം ഇ 

തില് പദ്ംചേരുന്നപക്ഷം, ഞാനി, 

തു കുടിക്കാം. 

ജൂണിപ്പ-അമ്ങു് ഇതില്കൂട്ടത 
ല് പങ്കം കുടിക്കാമെന്നു സമ്മതിക്കു 
ന്ന പക്ഷാ ഞാന് കൂടി കൂട്ട ചേ 

രാം. 
മാത്തിയോ-- അങ്ങനെ തന്നെ, 
(ഒരു മരത്തവികൊണ്ട് രണ്ടു 

പേരും മാറിമാറി കഞ്ഞി കോരി 
ക്കുടിക്കുന്നു. 

ജൂണിപ്പ- പിതാവേ! ഇതുന 
ല്ൃതല്ലേ? 

മാത്തിയോ--അതേ, മകനെ! നി 
ന്നെപ്പോലെതന്നെ. സുഖം നല്ക്കു 

ന്ന ഒന്നു തന്നെ. 
(റ൨,ഫസ് വെള്ളവുമായി പ്ര 

വേശിക്കുന്നു. ഈ രാഗം കണ്ടു് അ 
ആതപരതന്ത്രയായി നിന്നുപോക്ു 

റൃഫ്മസ്--പിതാവേ! ഇതാ 
വെള്ളം! 

മാത്തിയോ --ബ്ബദര്, ഞാ൯ ആ 
തിനു നന്ദി പറയന്നു. പക്ഷേ, ഇ 

നിയ്യം ഇപ്പേ.ള് വെള്ളം വേണ 
മെന്നില്ല. ജൂണിപ്പര അതിനേക്കാ 
ള് നല്ല ഒം സാധനം കൊണ്ടുവന്നു 
ബദര്, വെള്ളം അവിടെ വച്ചേ 
ക്കൂ. 

റൃഫ്മസ്-മററുവല്ലതും 
ണ്ടതായിട്ടണ്ടോ, പിതാവേ! 

ചെയ്യേ 

മാത്തിയോ-- ഇല്ല, ബ്രദര് റയ 
ഫസ്! ഇനിയും പോയിക്കിടന്ന് 
ഉറംമഴിക്കൊള്ള. 

[റ,ഫസ് പോകുന്നു. മാത്തി 
യോ തൃടര്ന്നു സംസാരിക്കുന്നു. | 

ബ്രദര് ജൂണിപ്പര്, നമ്മെളെ ല്ലാം 
എത്തവലിയ മടയന്മാരാണു്! ഒ 
ന്നൊഴിയാതെ എല്ലാവരും! 

ജൂണിപ്പൂര്--- അതെങ്ങനെ, പി 

ി 
പ്പ 



ന്, എന്നെക്കൂടാതെ വേറെ ₹ ) ള്ള 
മടയന്മാതണ്ടോ? 

മാത്തിയോ-- ബദര്, ദൈവത്തി 
ന്െറ ദുഷ്ടിയില് നമ്മളെല്ലാവ 
രും മടയന്മാരാണ്. 

ജൂണിപ്പറ-ശരിയായിരിക്കാം, പ 

ക്ഷേ നമ്മള് അതു കാര്ൃയമാക്കേന്ട 
തില്ല. ഉവ്വോ? മനുഷ്യന്െറ കല്ലൂ 

കൊണ്ടു നോക്കിട്ടാണതു”. 
മാത്തിയോ-- ബദര്, 

മനുഷ്യരുടെ 
ഭയമുണ്ടോ? 

ജൂണിപ്പ൪-ഒന്നു രണ്ടുപേരെ ഭ 
യമുണ്ട്. 

മാത്തിയോ- ആരാണത്? ഫ്ര്രാന് 
സിസ് പിതാവോ? 

ജൂണിപ്പ൪ അല്ലല്ല. അദ്ദേഹം 

എപ്പോഴാ ദൈവം കാണുന്നവഴി 
യിലാണു കാണുക അ.ദുഹത്തിനു 
കാര്യം മനസ്സിലാകും. 

മാത്തിയോ-നിനക്കു ദൈവത്തെ 

ഭയമില്ലേ? 
ജൂണിപ്പ൪- ഉവ്വ്. പക്ഷേ,ഫാ 

ദര് ഏലിയാസ് എന്നെ പേടിപ്പി 
ക്കുന്നതുപോലെ ഒരിംല്ലൊ ദ്വ 

നിനക്ക് 

കണ്ണുകളെപ്പാറി 

പേടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 
മാത്തിയോ-- (വിസ്മയത്തോ 

ടെ) എന്ത? ഇപ്പറയുന്നതു നേരാ 
ണോ? 

ജൂണിപ്പ൪--പിശാചും അതുപോ 
ലെതന്നെ. 

മാത്തിയോ--ബ്ബദര് ജൂണിപ്പര്, 
നിര്ത്തു. ഫാദര് ഏലിയാസിനെ 
യും പിശാചിനെയും ഒരുപോലെ 
കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു സംസാരിക്കുന്നതു ശ 
രിയല്ല. 

ജൂണിപ്പ൪--ഇല്ല, ഹഫ്മാദ൪. അവ 

രെ രണ്ടുപേരെയും കഴിവൃള്ളാിട 
ത്തോളം അകററി നിര്ത്തി ചിന്തി 
ക്കാനാണ്” എന്റെറ ശ്രമം. ഫാദര് 
ഏലിയാസ് ഒരു വിശുദ്ധനാണെ 
ന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നിരിക്കി 
ലും, അദ്ദേഹത്തെ ഫൃനിക്കുഭയമാ 

ണ്ട, 

മാത്തിദയോ-- അദ്ദേഹം നിന്നെ 
ശാസിക്കുമ്പോഗഴോ? 

ജൂണിപ്പ൪--അതേ, അല്ലാത്ത 

പ്പോഴം അങ്ങനെതന്നെ. 
മാത്തിയോ--ബ്ബദര് ജൂണിപ്പര്, 

ഞാന് നിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും 
ഭയപ്പെടുത്തിട്ടണ്ടോ? 

ജൂണിപ്പ :-- ഇല്ലില്ല... .ണങ്ങേയ്ക്ക് 
അതു സാധ്യമല്ല...പേടിപ്പിക്കുന്ന എ 

ന്തോ അഞ്ങയിലില്ല. ഒരു പക്ഷേ, 

അങ്ങു” അത്രത്തോളം വിഗശുദ്ധനല്ലാ 

യിരിക്ക ണം....പിതാവേ, ഞാന് ദു: 

[1 

ഖിക്കുന്നു. 

മാത്തിയോ-- ബദര്, നമുക്കിരുവ 

ക്കാ ദു:ഖമുണ്ട്. 
(ഫാദ മാത്തിയോ ആവശ്യത്തി 

നു കഞ്ഞികുടിച്ചു. ചട്ടി തിരികെ 
കൊടുത്തു.) 

ജൂണിപ്പ൪--ഫാദര്, ഇനിയും 

സ്വല്പ്പം കൂടിയു ണ്ടല്ലൊ., അതങ്ങു 
കുടിച്ചുതിര്ക്കു. 

മാത്തിയോ---3വണ്ടാ. ബാക്കി 

യയുത്ളതു നി കുടിച്ചുകൊള്ള... ബു 

ദര്, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനു 

ണ്ട്, 
(ചട്ടിയില് നിന്നു മോന്തിക്കടിച്ചു 

കൊണ്ടി മന്ന ജൂണിപ്പര, ചട്ടിത; 

ഴെവച്ചു” സ ശുദ്ധനായി നിലകൊ 
കൂളൂന്നു. 

മാത്തിയോ-- ബദര്, ഞാന് കോ 
പിചഷ്ഠനായി തോന്നിയെങ്കിലും 
വാസ്തവത്തില് എനി ഒ കോപമൊ 
ന്നുമില്ലായിരുന്നു. എന്െറ ചമത 

ല ഞാന് നിവ്ൃഹിക്കുമ മാത്രമാണു 
ചെയ്തത്. ആചാര്യ അവധിക്കു 
പോയപ്പോള് എന്നെ ഭരമേല്പ്റി 
ച്ച ചുമതല. 

ജൂണിപ്പ൪-- എന്നെ നന്നാക്കാന് 
കഴിവുള്ള തെല്ലാം അങ്ങു ചെയ്തവ 
ല്ലൊ. ഞാന് അങ്ങേയ്ക്ക് വരു 
ത്തിവയ്ക്കുന്ന ബദ്ധിമുട്ടകളെ 

പ്പഠറി അങ്ങ് എന്നെ ലജ്ജിപ്പിച്ചു 
. വല്ലൊ. 

മാത്തിയോ---അതൊരു സ്യഖമൃ, 

കള ബ്,ദ്ധിമൃട്ടാണു്,ബ്ബ 30. എന്ന 
ലം, ബൃദ്ധിമുട്ടതന്നെ 

ജൂണിപ്പ൪ --ശരിയാണു്,ഫാദര്. 

ഞ്ചവന് വിചചാരിക്കുകയായിരുന്നു.... 

മാത്തിയോ- എന്താണു ബ്ൃദര് 7... 
ജൂണ പ്പ൪--നാം ദ്ദൈവത്തില് 

നിന്നു” അകന്നുനിന്നു” പാപംചെ 

യ്യമ്പോള്, ദൈവം അമതാരു വലി 

യ ഉപദ്രവമായി കരുതുമോ എ 

ന്തോ?... 

മാത്തിയോ--ഫ്ത്ത്? ദൈവ 

ത്തില്നിന്നു് അകന്നുനിന്നു പാപം 

ചെയ്യുകയോ? എന്താണതിര൪െറ 
അത്ഥ?7 

ജൂണിപ്പ൪- അതു ശരിയല്ലേ, ഫാ 
ദ൪%? നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം 
ദൈവത്തില്നിന്ന് അകന്നുനിന്നു 
കൊണ്ടു ചെയ്യുന്നതല്ലേ? ഒരു പ 
ക്ഷെ വളരെ ദുരെയൊന്നും പോയി 
ട്രായി രിക്കയില്ല-- എന്നാല്, നമുക്കു 
ദൈവത്തെ കാണാന് പാടില്ലാത്ത 
ദൃരത്തില് നിന്നായിരിക്കാം ദൈവ 
ത്തിനു നമ്മെ കാണാമെന്നുള്ളുതു 
മറെറാരു കാര്യമാണ്. 

മാത്തിയോ ( ആലോചനാമഗ്നനാ 

കുന്നു 1-ദൈവത്തില്നിന്ന് അകന്നു 
നിന്നു പാപം ചെയ്യക...പാപാ... 

അകല്ച്ച...അതൊഃ നല്ല ചിന്ത 
യാണ്ട്, ബ്രദര്. 

ജൂണിപ്പ൪--അതെയോ, പിതാ 
വേ? 

മാത്തിയോ-- അ കല് ച്ച....അകല് 

ന്തി 

ല൧[പു( 
ഗന്ധ 
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ചര് ച്ചു“വിക്കിലി 



 ആഗ്ഗ്റോ-സാക്ഗന് 

ര 

എല്ലാ ഭാഷകളിലും 

വേദപൃസ്സുകപദങ്ങള്-9 

സവിശേഷം 

റ൮. എം. 

സവിശേഷം എന്മ പദം പുതി 

യ നിയമത്തില് മാത്രമേ കാണുന്നു 
ള്ള, എന്നാല് അതേ അത്ഥത്തില് 
തന്നെയാണ് ““സദ്വത്തമാനം"” 

(000 1101൩6) എന്ന പദം പ 
ഴയനിയമത്തില് ഉപയോഗികച്കിരി 
ക്കുന്നതു” (യശയ്യ 61: ) ഗ്രിക്കു പു 
തിയനിയമത്തിലെ [:7൨൩ഠ611൦൩ 
എന്ന പദം ഇഗ്ലീഷില് ൃഠദ്വാട! 

എന്നു തര്ജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, 
ഭാഷയിലെ 

(0൭-51! (ഠഠ-ട1ഠന്) ലോ 
പിച്ചതായിരിക്കണം ഉംഗ്ഗിഷ്ഭാ 
ഷയിലെ ദ്ാദഹാല: ഏതായാലും 

പ്രസ്തുത പദ 
ത്തിന് ദൈവവുമായി ബന്ധമുള്ള, 

സ്യവാത്ത എന്ന ആശയമാഞുളമു, 

തര്. 
പഴയനിയമ പ്രവചനങ്ങളില് 

പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന സദ്വത്തമാനം 

ച്ചയാണല്ലൊ പാപം! 

ജൂണിപ്പര്--ദൈവം കാണുന്നി 
ല്ലെന്ന വിചാരത്തില് നാം പാപം 
ചെയ്യുമ്പോള്, അദ്ദേഫത്തിനു നമ്മെ 
കാണാമെന്നു വതകിതല്...ഒരുപക്ഷേ, 
നാം വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ അ 
ത്രയധികം കോപിക്കുകയില്ലായിര। 

ക്കും, ഉപ്പോ? 
മാത്തിയോ-- ഇല്ലായിരിക്കണം, 

ബ്രദര൪. 

ജൂണിപ്പര- -ദൈവം കോപിക്കു 
ന്നതു ന്യായമാണെന്നു നമുക്കു തോ 
ന്നും. വക്ഷേ, ദൈവത്തിനു് സാ 

ധ്യയമല്ല, 

മാത്തിയോ--എന്താണു് സാധ്യമ 
ല്ലാത്തതു് ? 

ജുണിപ്പര൪--നാം വിചാരിക്കുന്ന 

തുപോലെ ദേഷ്യപ്പെടാ൯....നാം 
ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെയല്ല ദൈവം 

ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങേക്കറിയാ 

മല്ലൊ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാന് 

തുടങ്ങിയാല്, ദൈവം നാംച്ചെയ്യു 

നന അതേ തെററുകള് വരുത്തിയേ 

ക്കാ. അതുകൊണ്ടു മാത്രം അദ്ദ്ദേഹം 

നമ്മോട്ട കൂട്ടുതല് അട്ടക്കണമെന്നി 

ഒരു പക്ഷെ, അദ്ദേഹാകൂട്ടത 

ലായ! നമ്മേപ്പോലെ ആകു. 

(തുടരും) 

ഡിസംബര് [9 

വി. ഏബ്രഹാം 

തന്നില് നിവൃത്തിയായി എന്നു് 
ക്രിസ്തു പറയുന്നു (ലൂക്കോസ് 4: 17 
-21) “ധ്ൃവിശേഷം പ്രസംഗിക്കു 
ക: എന്ന ശൈലി ആദ്യം യേശു 
ക്രിസ്തു തന്നെയാണു് പ്രയോഗിച്ചു 

തു്. തന്െറ പരസ്ൃശുശ്രുഷയെക്കു 
റിച്ചാണു” പ്രസ്തുത പദം, യേശ്തു ഉ 
പയോഗിച്ചതെന്നു സൃവിശേഷങ്ങ 
ളില്നിന്നും വൃക്തമാണ്. “ദൈ 
വരാജ്യാ വന്നിരിക്കുന്നു”” എന്നുള്ള 
തായിരുന്നു യേശു പ്രസംഗിച്ച സൃ 
വിശേഷം (മത്തായി10: 7 മുതല്; 
മക്കോസ് 1: 19; ലുക്കോസ് 10:9) 

ക്രിസ്തുവിന്െറ മരണത്തിനും ഉ 

യിര്പ്പിനുംശേഷം “സൃവിശേഷം" 
എന്ന പദത്തിന് അര്ത്ഥവ്യയാപ്ലി 
ഉണ്ടാകുന്നു. “സൃവിശേഷാം”" ദൈവ 
രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, സദ്വര്ത്തമാ 
ന മാത്രമായിട്ടല്ല, പിന്നെയോ, 
ദൈവപൃത്രനായ യേശുക്രിസ്തവി 

ന്െറ സൃവിശേഷം (ക്രിസ്തുവി 
നെറ ആളത്വവും, ക്രരിലെ പ്രവ 
ര്ത്തനവ്രം) എന്ന ആശയത്തിലാ 
ണു് അപ്പോസ്തോലികസഭ ഉപയോ 
ഗിച്ചതു് (മക്കോസ് 1: 1). യേതു 
ക്രിസ് തുവില് കൂടി ദൈവം ലോക 

ത്തോട്ട സംസാരിച്ചു; ആ രക്ഷണൃദു 
താകുന്നു സ്ൃയവിശേഷം. ദൈവത്തി 
നെറ പ്രസ്തുത ദൂത് ആദ്യം തിരു 
വചനങ്ങളില് കൂടിയ്യം (റോമര് 1: 

1: ഗലാത്യ 3: 8). ഒട്ടവില് ജീവ 
നുള്ള വചനമാകുന്ന ക്രിസ്തുവില് 
കൂടിയും (യോഫന്നാന് 1: 14: എ 
ബ്രായര 1: ധ)ലോകത്തിനു ലഭിച്ചു 
സവിശേഷം എന്നതു യേശുക്രി 

സ്തൂവിനെറ ക്രൃശിനന്െറ വചനം 
(ദുതു”) ആയിട്ടാണ്ട് പ്രധാനമായി 
ചിന്തിക്കേണ്ടത്. യേശുകിസ്തു 
തന്നെ സ്ൃയവിശേഷശ്ശിനെറ കേ 

ന്രത്തില് നില്ക്കുന്നതിനാല് അതു 
രക്ഷണൃശക്തി ആകുന്നു (റോമര് 
1: 16; 1 കൊരിന്ത്യര 1: 183). ഈ 
സ്ൃയവിശേഷം വിശ്വാസത്താലാകു 

ന്നു സ്വികരിക്കേണ്ടുന്നതര്. വിശ്വാ 
സധില്ലെങ്കില് യേശുക്രിസ്തു ക്ര 

ശിക്കപ്പെട്ടവനായി കണ്ണിനു മുമ്പി 
ല് വരച്ച കാട്ടിയാലും മനസ്സിലാക 
യില്ല (ഗലാത്യര് 3:11; ഉ കോരി 
ന്ത്യര് 3: 3), അതൊരു . രഹസ്യം 

(17ട്ടന ആയി അവശേ; 

(എഫേസ്യയ 6: 19). എന്നാല് 
ശുസമാനമായ സ്വികാര്യമനോഭാ 
വത്തില് ക്രൃശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു 

വിനെ സ്വീകരിക്കാമെങ്കില് സൃ 
വിശേഷം ജീവശക്തിയായിത്തീരു 

ന്നു (റോമര് ര 181). അങ്ങനെ ആ 

സൃവിശേഷം സ്വീകരിക്കുന്ന ഏവ 
ക്ഓ അതൊരു പുതിയ അനുഭവവ്യ,,ം 
പൃതുമയൃയള്ള വത്തമാനവ്യമായി അ 
നുഭവപ്പെട്ടം. ആ കഥ പണ്ടുമു 

തല്ക്കേ കേട്ട തഴമ്പിച്ച ആ 
ളിനുപോലും സൃവിശേഷമാകുന്മ 

ി ക്രിസ്തുവിനെ സ്വികരിക്കുമ്പോ 
ള് അതൊരു പൂര്വ്വികകഥയാ 
യല്ല, പിന്നെയോ ഇപ്പോഴത്തെ 

ഒരു നവദൂതായിത്തിരുന്നു. “ക്രി 
ക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തു'വായിരു 
ന്നു അപ്പൊസ്ത്റോലികസഭയുടെ പ്ര 
സംഗവിഷയം (സവിശേഷ). 

സൃവിശേഷം എന്ന പദത്തിനു” 
“നാലു സൃവിശേഷങ്ങള്' എന്ന അ 
ര്ത്ഥത്തിലുള്ള ഉപയോഗദ വേദ 
പുസ്സുകകാലത്തിനുശേഷം മാത്രമേ 
ഉണ്ടായിട്ടള്ള (ക്രിസ്തുവ*ഷം ര 
ണ്ടാം ശതകം). സൃവിശേഷവേല, 

സൃവിശേ ഷപ്പസംഗം. എന്നി പദ 
ങ്ങള്കൊണ്ടു ചിലര അരത്ഥമാക്കു 

ന്നതു് യേശുക്രിസ്തുവിന്െറ ജീവ 
ചരിത്രം, അല്ലെങ്കില് ഉപദേശങ്ങ 
ള്, അടയാളപ്രവൃ,ത്തികള്, ആതു 

രസേവനങ്ങള് എന്നിത്യാദി കാരയ 
ങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളു ചിത്രീകരണം 
എന്നാണ്. സൃവിശേഷം ക്രിസ്തു 
തന്നെ ആകയാല് ക്രിസ്തുവിനെ 
കാണിച്ചകൊട്ടക്കയെ ന്നതാകുന്നു 

സൃവിശേഷവേല. കിസ്തുവി 
ന്െറ ആളത്വവ്യം, ക്രൃശിലെ പ്രവ 

ത്തനവ്ം (1330൩൨൨൨0൪ ഡറി: ൨ 
ല്ഷ്ട്ല ഒന്നിച്ചാണ് കാണേണ്ട 

തത്. ക്രിസ്തുവിനെ ചരിത്രത്തി 

ലെ കത്താവായ്യം (1,070 വ് ലട 
ഷു), ക്രശിക്കപ്പെട്ട ഉയിത്തെഴ 

നേററവനായ്യം ഇനിയം വതരുവാനി 

രിക്കുന്ന രാജാവായും ലോകത്തി 
നു് കാട്ടിക്കൊട്ടക്കുക എന്നതാകു 

ന്നു സൃവിശേഷവേല. ക്രിസ്തു 
വിനെ ഒത നല്ല ഗുരുവായോ, പ്രാ 
സഗോികനായോം അത്ഭൃതപ്രവത്ത 
കനായോ, സ്നേഫിതനായോ. മാതൃ, 
കാപുരുഷനായോ വ൪ണ്ണ്ിച്ചിട്ട് മ 

ററുള്ളവരുടെ അഭിനന്ദനവും സ്പൂ 
തിയും ആകര്ഷിക്കാന് ശ്രമിക്ക 

യോ, ഇതരമത സ്ഥാപകരോട്ടം ആ 
ദ്ധ്യാത്മികനേതാക്കളോട്ടം തുലനം 
ചെയ്തിട്ട് ക്രിസ്തു നിസ്തുല്യനാ 

[രു 
പ 



കാഭിപ്രായം 
എത്താത്ത 

ച് 

പവലവും വിശുമവം 
ഗ്രസ്ഥകത്താ: എം. കുയ്യന് ബി. എസ്സി, 

പ്രസാധകര്: മലയാള ക്രൈസ്ലവസാഹിത്ൃയസമിതി, തിരുവല്ല 

ഒരുതരത്തില് ചിന്തിച്ചുനോക്കി 
യാല്, പകലത്തെ അധ്വാനത്തെ 

ക്കാള് സാധാരണവും ദുറവഹവുമാ 

മായ മറെറാന്നില്ല. അതു ചെയ്യക 
കിലേ വിശ്രമാവസരം ആനന്ദ 

പൂര്വ്വം ആസ്വദിക്കുന്നതിനുള്ള വക 

ആജ്ജ്ടിക്കുവാന് കഴിയുകയുള്ളു. അ 
പ്പോള് വേല ഒരു മാര്ഗ്ഗവും വിശ്ര 
മം അതിന്െറ അന്ത്ൃവൃയമാണെന്നു 
വരുന്നു. ഗഇമ്മില് ഭൂരിപക്ഷത്തി 

നും ജീവിതകാലത്തിന്െറ ഏറെ 
ഭാഗവും വേല ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കു 

ന്നതിനാല്,വേല ചെയ്യുന്നതിനന്െര 

യം വിശ്രമം എടക്കുന്നതിന്െറയും 

കാരണങ്ങള് പരിശോധിച്ചു പഠി 

ക്കുന്നതു പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. 
വേലയ്യം വിശ്രമവും തമ്മിലുള്ള 

ബന്ധത്തെപ്പററിയും അവയുടെ ശ 
രിക്കുള്ള വി സിയോഗകത്തെപ്പററിയും 
ക്രിസ്തീയമായ നിലപാടില് നിന്നു 
'കൊണ്ടു പ്രായോഗശികദൈനംദിന 

ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെയും വേദപു 

സ്തകത്തിലെ അനുശാസനങ്ങ 
ടെയും റെളിച്ചത്തില് 19 അദ്ധ്യാ 
യങ്ങളിലായി വിചിന്തനം ച്െചെയ്യു 
“ന്ന ഒരുത്തമ ലഘ്ൃയഗ്രന്ഥമാണ് 
ശ്രി എം. കുര്യനെറ ““വേലയ്യം വി 
ശ്രമറ ൦". 

““ജോലിസ്ഥലത്തു”'' എന്ന പ്രഥ 
മാദ്ധ്യായത്തില് ക്രിസ്ത്യാനിക്കു ഒരു 
ജോലി മറെറാരു ജോലിയെക്കാൾ, 

ണെന്നുകാട്ടകയോഅല്ൃസൃവ!ശേഷ 
വേല. നേരെമറിച്ചു” വി, പാലോ 

സ് പറയുന്നതു” “ഞങ്ങളോ ക്രൃശി 

ക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ പ്ര 

സംഗിക്കുന്നു;?' ക്രിസ്തുവിനെ അ 
വന്െറ ആളത്വത്തിന്െറ പൂര്ണ്ണ 
തയിലും ക്രരരിലെ പ്രവത്തനത്തി 
ന്െറ വെളിച്ചത്തിലും ലോകത്തിനു 

കാണിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോള്മാത്രമേഅ 
വന് ഇന്നും വ്യക്തികളുടേയും സ്ധമൂ 
ഫത്തിനേറയും രക്ഷിതാവ്യ,, ക്രി 
നെറ വചനം വിശ്ചസിക്കുന്നവക്ക് 
ജിവശക്തിയയമായി അനുഭവപ്പെ 
ട്ടകയ്യള്ള, അതാകുന്നു സ്ൃയവിശേഷ 
വേല. 

ഉ 

വില: 60ന. പ. 

ആത്യന്തികമായ അപഗ്രഥ നത്തില് 
മെചൃമല്ലെന്നും, പിന്നെയോ ജോലി 

ചെയ്യുന്ന മനോഭാവവ്യം രിതിയുമാ 
ണ പ്രധാനമെന്നും ഗ്രന്ഥകത്താവു 
സയുക്തികം സമര്ത്ഥിക്കുന്നു. വി 

ശ്വസ്തൃതയോട്ട കൂടി ജോലി ചെ 
ന്ന ക്രിസ്ത്യാനി സേവനത്തിന്െര൭ 
കവാടത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വഴികാ 

ട്ടിയാണു്. 
““വിട്ടില്ലം പുറത്തും" എന്ന ര 

ണ്ടാം അദ്ധ്യായം അനേകാ കുട്ടംബേ 
ങ്ങളില് അനുദിനം അഭിനയി. 
കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതനാട 
കത്തിന്െറ പകര്പ്പാണ്. കുട്ടം 

ബജീവിതത്തിന്െറ അനുപമസന്ദ 

രമായ സ്പഖാനുഭൂതി നുകരണമെ 

അകിത ഓരോ അഗേവ്യം എത്രമാത്രം 

സഹിഷ് ഞഅതയോട്ടം ഉത്തരവാദി 
ത്വത്തോട്ടം കൂടി പെരുമാറണമെ 
ന്ന് ഈ അദ്ധ്യായത്തില് വിശദി 
കരിച്ചിരിക്കുന്നു. വേലയെപ്പററി 
പൃതിയനിയമത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കു 

ന്ന സുപ്രധാന സംഗതികളുടെ ഒരു 
ക്രോഡികരണമാണു “വേല പൂതി 
യനിയമത്തില്*' എന്ന അദ്ധ്യായം. 
വിശ്രമാവസരങ്ങള് സ്പഷ്ടിക്കുന്ന 
തിനും അവയെ തങ്ങള്ക്കും മററുള്ള. 
വക്കും സന്തോഷകരമാക്കിത്തിക്കു 

ന്നതിനും വേണ്ടി ഓരോരുത്തര്, വി 

ശിഷ്യ ഗഫനായികമാര്, അനുവ 
ത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണു ““വിശ്ര 

മവേളകള്"" സരസമായി ചിത്രിക 
രിക്കുന്നത്. വ്യാവസായികജിവി 
തത്തിന്െറ ആഘാതമേററു തക 

ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്ൃയനിക 
ഞായറാഴ്ചയും നമ്മുടെ അപ്പപ്പന്മാ 
രുടെ ഞായറാഴ്ചയും തമ്മിലുള്ള ഒരു 
താരതമൃപഠനവ്യം ഞായറാഴ്സയുടെ 
ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കി ക്രി 
സ്ത്രീയകുട്ടംബങ്ങള് ആരാധനയിലും 
ആനന്ദത്തിലയം കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതി 
ന്െറ ആവശ്യകതയെപ്പററിയുള്ള, 
ഒരാഹ്വാനവ്യമാണു “ഞായറാഴ്ച്: 
എന്ന ചിന്താരഹമായ ലേഖനം. 

സിനിമയുടെ സ്വാധിനം, ബിനി 

മയും സാധാരണ ജിവിതവ്യം ത 
മ്മിലുള്ളു, അകല്ച്ച, സിനിമ വരു 

ത്തിവയ്ത്കന്ന ഖിനകള്, 
യെ തടയ്യന്നതിനു പൊതുജനങ്ങ 
ള്ക്കും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്ക്കുമു 
ള്ള കര്ത്തവ്യം, ക്രിസ്തീയമൂല്യങ്ങ 
ളെ ഉഈന്നിപ്പറയുന്ന ചലച്ചിത 
ങ്ങള്ക്കും നാടകങ്ങള്ക്കും ജിവിത 

ത്തിലുള്ള സ്ഥാനം എന്നി കാര്യങ്ങ 
ളെപ്പററി നിഷ്പക്ഷമായി ““സി 
നിമ" എന്ന അദ്ധ്യായത്തില് നിരൂ 
പണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 

യേശുക്രിസ്തു കാണിച്ചു തന്നിട്ടു 
മുള ജീവിതമാര്ഗ്ഗവും ക്രിസ്ത്യാനിക 
ളുടെ ജീവിതവും തമ്മില് പൊരു 
ത്തപ്പെടുത്തി ജിവിതമൂല്യങ്ങളെ 
പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ളള, കത്തവ്യ 
ത്തെ അനുസ് മരിപ്പിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേ 
യമായ ഒരദ്ധ്യായമാണു” “ “ജിവിത 
മൂല്യങ്ങള്.” ജിവിതമൂല്യങ്ങളുടെ ഉ 
രകല്ലായ കുട്ടബജിവിത ത്തെപ്പ 
ററിയ്യള്ള ആഖ്യാനം അനുവാചക 
രുടെ അന്തരാത്മാവില് അലിഞ്ഞു 
ചേരുകതന്നെ ചെയ്യും. 

വേലയെപ്പുററിയയള്ള ചിന്താഗ 
തിയില്് ചലനാത്മകമായ പരിവ 
ത്ത നങ്ങള് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ 
ള് ക്കൈസ്ലവസഭ മാറിയ , പരിത: 

സ്ഥിതികളെ വേദശായ്ത്രുചിന്തയുടെ 
വെളിച്ചത്തില് വ്യാഖ്യാനിക്കണു 
മെന്നും ക്രിസ്തറിയജിവിതവും വിവി 

ധ കര്മ്മരംഗങ്ങളില് ഏപ്പെട്ടി 
രിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതവും തമ്മിലു 
ള്ളൂ വിടവു” കുറയ്ക്കുന്നതിനു 

ബോധപൂര്വമായ ഒരുയത്നം ന 

ടത്തണമെന്നും ഉള്ളു ആഹ്വാനമാ 
ണ് അവസാന അദ്ധ്യായമായ “ചു 
തിയ സമിപന ത്തില് ഉള്ക്കൊ 
ണ്ടിരിക്കുന്നതു”. 

അനുദിനജീവിതത്തില് എല്ലാവ 
രം അഭിമുഖികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കു 
ന്ന കാര്യങ്ങളെ അട്ടദക്കാട്ടം ആ 
ത്മാത്ഥതയോട്ടം കൂടി അവതരി 
പ്പിച്ച് അനുവാചകരെ 

ആഴമായി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതി 

നും കരമ്മോന്മ.ഖരാക്കുന്നതിനും ഗ്ര 
ന്ഥകത്താവു”് തന്െറ വിശ്രമാവ 
സരങ്ങളില് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ വേല 
പാഴ് വേലയായിട്ടില്ല, നിശ്ചയം 
വെള്ളക്കടലാസില് ഭംഗിയായി മു 
ദ്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം 
വായിച്ചുതിര്നപ്പോള്,  ആശയപ്ര 
കാശനത്തിനായി ചിലടങ്ങളില് കു 
റേക്കുടെ ലളിതമായ പദങ്ങളെ ഗ്ര 
ന്ഥകത്താവു തെരഞ്ഞെട്ടത്തിരുന്നു 
എങ്കില് എന്നു് ആഗ്രഹിച്ചുപോ 
യി. 

അവ 

കെ. വി, മാമ്മന് ബി. ഏ. 

ചര്ച്ചു “വീക്കിലി 



വേദവായനക്കുറിപ്പ,കറാ 
തിങ്കാം 
സാധാരണക്കാരന്െറ 

വിശുദ്ധി 
1 തെസ്സ്റലോനികൃയര് 5; 13-23 
വിശു ഭദ്ധിയെന്നാല് ദൈവത്തി 

മാത്രമുള്ള ഒരു സ്വഭാവവിശേഷ 
മെന്നാണ് നാം പലപ്പോഴ്ചം വി 
ചാരിക്കുന്നതു്. എന്നാല് വിശുദ്ധ 
രാകുന്നതിനുളള വിളി പല മനുഷ്യ 
-ക്ഒ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വി. റൃഹാ തന്െറ 
വിശുദ്ധി നമ്മില് പകനു തരുന്ന 
തിനു തുടര്ച്ചയായി നാം പ്ര്രാത്ഥി 

ക്കേണ്ടതുണ്ട്, സാധാരണ മനുഷ്യ 
ഒ വിശുദ്ധന്മാരാകാന് സാധിക്കു 
മോ എന്ന ചോദ്യത്തിനു പാലോ 
“സ് നല്കുന്ന മറുപടി, ദൈവം 

വിശ്വസ്സനാണെന്നും, അവനിലാ 

ശയിച്ചാല് നമ്മില്- അവന് അത്മ 
തങ്ങളെ പ്രവത്തിക്കുമെന്നുമാണു്. 
നമ്മുടെപ്രയത്നം മൂലമല്ലദൈവ കൃപ 
“മൂലമാണ് നാം വിശുദ്ധന്മാരാക 
നതു. ദൈവകൃപ നമ്മില് കൂട്ടത 
ഘായി പ്രവത്തിക്കുന്തോവം മററുള്ള 
വരെ സഹായിക്കുന്നതിനും നമുക്കു 
സാധിക്കും. 

. “ചൊവ്വാ 

വിതചപോലെ കൊയത്തു” 
1] തെസ്സ്റലോനിക്യര് 1: 2-7 

സ്നേഹസ്വഭാവമുള്ള വക്കു മററു 
ള്ള വരില്സൌരഹാര്ദുംകാണ്മാന് സാ 
ഡ്ധിക്കുന്നു. തന്കാരൃക്കാര് മററുള്ള, 
വരെ തന്കാര്ൃക്കാരായി കാണുന്നു. 
ഏഷ ടന്മാക്കം അലസന്മാക്കം അവ 
രുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ തിതീച്ചടി 
കീിട്ടമെന്ന് പൌലോസിനു നല്ല ഉ 

ഹപ്പൃണ്ടായിരുന്നു. അതു തുറന്നു പറ 
യയവാ൯ അദ്ദേഹം മടിച്ചുമില്ല. 
“നയ'ത്തിന്െറയും “ഓചിത്ൃ "ത്തി 

നെറയയം മറപിടിച്ചു അകൃത്യങ്ങളു 
ടെ നേരെ ചുമതലപ്പെട്ടവര പല 

പ്പോഴ്ചാ കണ്ണുടയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടുകൂടെ 
യല്ലേ സഭ ബലഹീനമാകുന്നതെ 
ന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

ബുധന് 
വിളിക്കു യോഗ്യര് 

1 തെസ്സലലോനിക്യ൪ 1: 10-12 
തെസ്സറലോനിക്ൃയയിലെ പുതുക്രി 

സ്ത്യാന കളില് പലരും കത്താവി 
ന്െറ രണ്ടാമത്തെ വരവു് ആസയ്ധ 
മായെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും അ 
തില് അമിതമായ ശ്രദ്ധ പതിപ്പി 
ക്മയ്യം ചെയ്തിരുന്ന. എന്മാല് അ 

ഡിസംബര് 13 

വരുടെ ശ്രദ്ധ കൂട്ടതല് അര്ഹിക്കു 
ന്നതു് കത്താവായ യ്േശുവിന്െറ 
നാമം അവരുടെ ജഡത്തില്കൂടെ 
ത്തന്നെ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിലാ 
ണെന്ന് പൌലോസ് ഉല്ബോധി 
പ്പിക്കുന്നു, തന്െറ രണ്ടാമത്തെ വ 
രവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ 
ചില സൃപ്രധാന കടമകളെപ്പററി 
നമ്മുടെ കത്താവു” പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും 
ഇത്തരുണത്തില് സ്മരണിയമാ 
ണു് (മത്താ. 25: 31-46) ഇത്തരം 
സേവനങ്ങള് മുഖേ നാം ഒതഞ്ങു 

മ്പോഴാണു”് തന്െ൭ രാജ്യം അതി 
ന്െറ പൂര്ണ്ണതയിലും വ്രഭാവത്തി 

ലം വന്നണഴുന്നതു്. 

വ്യാഴം 
ദൈവത്തിന്െറ പ൦ളാന് 
1 തെസ്സറലോനിക്യ൪ ക; 13-17 

തെസ്സ്റലോനിക്ൃരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് 
അവലംബമായ മൂന്നു കാര്യങ്ങളെ 
പ്പററി ഇവിടെ പറയുന്നു: അവരെ 
ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു, അവരുടെ 
ആത്മാവില് വി. റൃഹാ പ്രവത്തി 
ചയ, അവര് സത്യത്തെ മുവകെ പിടി 
ച്ചു. തെരഞ്ഞെട്ടപ്പ് എന്ന വിഷയ 
ത്തെപ്പററി ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടു്. 
എന്നാല് ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേ 
ണ്ടി ദൈവത്തിനു ഒരു പ്ളാന് 

ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനു തര്ക്കമില്ല. ഓ 
രോ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശങ്ങള്ക്കായി 
നാമോരോരുത്തരെയും ദൈവം വി 
ളിക്കുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും അവ 
ന്െറ നിയോഗത്തെ അംഗീകരിക്കു 
ന്നില്ല. വിളിക്കപ്പെട്ടന്നവര് പലര്൪- 
തെരഞ്ഞെട്ടക്കപ്പെട്ടന്നവര് ചിലര്. 

സത്യം എന്താകുന്നു എന്നു” പീ 
ലാത്തോസുമുതല് പലരും ചോദി 
ച്ചിട്ടണ്ട്. സതൃഐന്നൊന്നില്ലെന്ന് 
പറയ്യന്നവരും ഉണ്ട്. പാലോസി 

നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യം 
ക്രിസ്തീയസുവിശേഷമായിരുന്നെന 
കാരൃത്തില് സംശയമില്ല. 

സ്പുട്നിക്ക് യുഗത്തില്, സത്യ 
ത്തെ അഥവാ ആത്യന്തിക യാഥാര് 
ത്ഥൃത്തെപ്പററിയുള്ള നമ്മൃടെ നി 
ലപാടെന്താണു്.? 

വെള്ളി 
ദൈവത്തിന് സ്നേഹവും 

ക്രരിസതുവിന്െറ 
സഹിഷ് ഞഅതയും 
കതെസ്സ; 3: 1-9 

വിളിക്കപ്പെട്ട നാം ബലഹീന 

രെങ്കില്ും കനത്ത ച്ചമതലകള 
ദൈവം നമ്മെ ഭരമേല്ലിക്കുന്മതു 
അതുകൊണ്ടു് പ്രാത്ഥനയുടെ ഐ. 
കൃത്തില് നാം ബലം പ്രാപിക്കുണം. 
ദൈവവചനത്തിനു വിജയകരമാ 
യ പ്രചാരം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 
യും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളില് 
ക്രിസ്തീയതു ശ്രരഷ നിര്വഹിക്കുന്ന 
വക്കുവേണ്ടിയും നാം പ്രാത്ഥിക്കു 
ണം. കൂടാതെ മററുള്ളവര് നമുക്കു 
വേണ്ടി പ്രാത്ഥിക്കണമെന്ന് ആ 
ഗ്രഹിത്തെക്കവണ്ണൂപ്രാത്ഥനയില് 
നമുക്കു വിശ്വാസവും വേണം. ദൈ 
വം എത്ര വിശ്വസ്തനും നല്ലവനുമാ 
ണെന്നു” നമുക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടി 
ട്ടുള്ള അവസരങ്ങളെ നാം സ്ത 
ദാ സ്മരിക്കുകയും നിത്യസംഭവ 
ങ്ങളില് ദൈവത്തിന്െറ കൈകാ 
ഞ്ഞാന് ഓത്സയകൃത്തോട്ടകൂുടിയിരി 
ക്കുകയുംചെയ്താല് പ്രാത്ഥനയില് ൩ 
മുക്ക് വിശവാസം വര്ദ്ധിക്കും, സ 
ഹിഷ്ണുത (അഥവാ സ്ഥിരോല് 
സാഹം, അചഞ്ചലത) മറ൮ പല 

കാര്യങ്ങളിലുമെന്നപോലെ ആത്മീ 
കകാര്യങ്ങളില്ും പ്രധാനമാണ്. 

ശനി 
ഏല്ല്രായ പോഴും സകല 
വിധത്തിലും സമാധാനം 

മ തെയ്തു. 3: 11-18 
കത്താവിന്െറ രണ്ടാമത്തെ വര 

വിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വികാരാ 
വേശം ചിലരെ കൃത്ൃവിമുഖരാക്കി. 
അവര് മററുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങ 
ളില് അനാവശ്യമായി ഇടപെട്ട 

വാന് താല്പ്പര്യം പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു. 
മാനമായി ജോലിക ചയ്ക്ക് ഉപജീവ 
നം നേട്ടകയെന്നതു സ്വഭാവരൂപവ 
ല്ക്കരണത്തിനു അത്യൃന്താപേക്ഷിത 
മാണ്ട്. ഭക്തിമാർഗ്ഗം ““തൊഴിലില്ലാ 
ത്തവരുടെ പേക്കൂത്താണെന്നുള്ള ആ 

പവാദത്തിനു നാം ഇടം കൊട്ടുക്കര 
തു. തുടരച്ചയായിതോന്ധപ്യാസം കാട്ട 
ന്നവരുടെ നേരെ അച്ചടക്കനടപടി 
കൾ സ്വിീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എ 
ന്നാല് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ബ 
ലഫീനതകൊണ്ടു കൂടെയാണു ചി 
ല൪ര തലതിരിഞ്ഞുപോകുന്നതെന്നു 
നാം മറക്കരുത്. സ്നേഹമസു,ണ 
മായ സമിപനംഅത്യാവശ്യമാണ്ട്. 

എല്ലാവക്കും എല്ലായ്പോഴ്ച, എ, 
ല്ലാ പ്രകാരവും ശാന്തിനേന്നുകൊ 
ണ്ട് പൌലോസ് തന്െറ കത്തു് ഉ 
പസംഹരിക്കയാണു, ദൈവകൃപ 
എല്ലാററിനും പര്യാഫ്തുമാണെന്നും 
ജീവിതത്തിനു അത്ഥം കൊടുക്കുന്ന 
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നി 

വാരപ്രഭാഷണം 

“വിധിക്കരുത്, എന്നല് നിങ്ങളെയും 
വിധിക്കയില്ല.”” 

൦. തൊമ്മന് 

"അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പിതാവു് 
മനസ്സ്റലിവുള്ളവന് ആകുന്നതുപോ 
ലെ നിങ്ങളും മനസ്സലിവുള്ള വര്, 
തആകുവിന്, വിധിക്കരുത്; എന്നാല് 
നിങ്ങളെയും വിധിക്കയില്ല. ശിക്ഷ 
ള് വിധിക്കരുത്. എന്നാല് 
നിങ്ങള്ക്കും ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാക 

യില്ല... ....നിങ്ങള് അളക്കുന്ന അള 
വിനാല് നിങ്ങള്ക്കും അളന്നുകിട്ടും"* 

(ലൂക്കോസ് 6: 36) 
“വിധിക്കരുത്, എന്നാല് നിങ്ങ 

ഒളെയ്യം വിധിക്കയില്ല"” നമ്മുടെ കര് 
ത്താവിനന്െറ കല്പനകളില് വച്ചു് 
പാലിക്കുവാന് ഏററവും പ്രയാസ 
മുള്ള ഒന്നാണു് ഇതു്. മററുള്ളവരു 
ടെ പെരുമാററം, പ്രവൃത്തികള്, ഉ 

ദ്ദേശങ്ങള്, സ്വഭാവം എന്നിവയെ 
ക്ഒറിച്ചെല്ലാം വിധി കല്പ്പിക്കുവാ 

തൂ” അതിനെ ആവരണം ചെയ്യന്ന 
ദൈവികമായ സമാധാനമുണെന്നും 
പഈലോസിനു അനുഭവപ്പെട്ട, 

ഞായര് 

നമ്മ,ടെ ക.ര്ത്താവിനന്െറ 
സാമീപ്യം 

ഫിലി. 4: 4-7 

ഈ വാക്യങ്ങളെ ഇതുമ്പോള് പാ 
ലോസ് റോമാ പട്ടണത്തില് ബ 

സ്ധനസ്ഥനായിരുന്നെന്നും സഭ ക 
ഠീനമായ പരീക്ഷണങ്ങളും പീഡ 
കളും നേരിട്ട തുടങ്ങിയിതന്നെന്നും 
പറയപ്പപെടടന്നു. എങ്കില്ലും എത്രമാ 
ത്രം ആശ്വാസ്പ്രദധും പ്രോത്സാഹ 

ജനകവ്യമായ സന്ദേശമാണ് പൂ 
ലോസം”നല്കുന്നതു്, 

നേതം നന്മയയം പോലെതന്നെ 
ആനന്ദവും ദൈവസ്വഭാവത്തിന 
അയോമ്യമാണട്. “ആഗമന' കാല 
ത്തു” മാത്രമല്ല എല്ലായ്പോഴ്ചം അ 
വന൯ സമിപസ്ഥനാണു്. തന്മൃലം 
നമ്മടെആകുല ചിന്തകള് അസ്ഥാ 
നത്താണ്. ദൈവസ്നേഫത്തെ 
പ്൮റററിയ ളള ബോധം നമ്മടെ അ 
നുദിനജലീവിതത്തില് സന്തുഷ്ടിയ്യം 

സമാധാനവ്യം സൌഹാര്ദുവയം പ്ര 

തിഫാലിപ്പപിക്കണം. 

നി 

നുള്ള വ്യഗ്രത നമുക്കെല്ല വക്കുമുണ്ടു്. 
അജ്ഞതയ്യം, അസഹിഷ്ണുതയും, സ്നേ 
ഹഫമില്ലായ്മയ്യം നിമിത്തം കേവലം 
ചില മുന് വിധികളെ ആസ്പദ 
മാക്കി മനുഷ്യര് പരസ്പരം ചെ 
യ്യന്ന നീതികരിക്കാ൯ വയ്യാത്ത കു 
ററാരോപണങ്ങളാണു്. സാമൂഹയ 
ജീവിതത്തിലെ ഒട്ടേറെ കുഴപ്പങ്ങള് 
ക്കു കാരണം. “വിധിക്കരുത്” എന്നു 
കല്ലിച്ചപ്പോള് നാം മററുള്ള വരേ 
ക്കുറിച്ചു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള, 

അഭിപ്രായങ്ങളും രൂപവല്ക്കരിക്ക 
അതു” എന്നു കത്താവു് ഉദ്ദേശിച്ചിരി 
ക്കയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുക സാദ്ധ്യ 

മല്ല. എന്നാല് വളരെ സൂക്ഷ്മത 
യോട്ടം കരുതലോട്ടം സ്നേഫത്തോ 
ട്ടക്കേടി മാത്രമേ അഭിപ്രായങ്ങള് 
രൂപവല്ക്കരിക്കാവു എന്നായിരി 
ക്കണം കത്താവയ ഉദ്ദേശിച്ചത്”; 
നാം മററുള്ളവക്ക് വഴി കാണിക്കു 
വാന് ഒരുസ്പെട്ടന്നതിനു മുമ്പായിന 
മുക്കു തന്നെ വഴി അറിയാമോ എ 
ന്ന് ഉഖപ്പറ് വരുത്തണം. മററുള്ളു 
വതടെ തെറവകളെ ച്ൃണ്ടിക്കാ 
ണിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി നമ്മുടെ തെ 
ററുകളെകണ്ടുപിടിച്ചുതിരുത്തുവാ൯ 
നാം സന്നദ്ധരായിരിക്കണം, ആ 
ങ്ങനെ അല്ലാത്ത മനോഭാവത്തില് 

വിധി കല്പ്പിക്കുവാന് ഉദൃമിക്കുന്ന 
തു ആപല്ക്കരമായിരിക്കും. 

*“വിധിക്കരുതു്"” ഏന്ന കല്പ്പന 

യ്യടെ അത്ഥം മററുള്ള വരുടെ കുററ 

ങ്ങള്ക്കു നേരെ കണ്ണടച്ചു മാനം അ 
വലംബിക്കണമെന്നല്ല. സാന്മാഗ്ലി 
ക മൂല്യങ്ങള്ക്ക് യാതൊരു വിലയ്യം 
കല്പിക്കാത്ത ചില ആള 2൧ള് മററു 
ളവര് തങ്ങളെ യാതൊന്നിലും 
കുററപ്പെടുത്താത്തപക്ഷം അവരോട 

പൂര്ണ്ണു സഹിഷ്ണുത കാണിക്കു 

വാന് ഒരുക്കമായിരിക്കും. അങ്ങ 
നെയൃയള്ള ഒരു മനോഭാവമല്ല കര് 
ത്താവു് ആവശ്യപ്പെടന്നതു്. വി 
ധിക്കരുതു് എന്നു കല്ലിച്ച കത്താവു 
വളരെ ക്രശനമായി മററള്ള വരെ 
വിധിച്ചിടണ്ട്. സ്വന്ത ശിഷ്ൃന്മാ 
രെ പലപ്പോഴ്ചം ശാസിച്ചിട്ട 
ണ്ട്. പരിശയാരുടെ മേല് യധേശ്തു 

കോരിച്ചൊരിഞ്ഞ ശകാരവര് 
ത്തിനെറ കാഠിന്യവും മര്ച്ചയം 

നിതരസാധാരണമാണു്. എന്നാല്. 
യേശുവിനന്െറ കഠിനവചനങ്ങള് 
ക്മ പിന്നില് കരുണ നിറഞ്ഞു 
ഒരു ഹൃദയമുണ്ടായിരുന്നു. തന്െറ. 

കോപ്പം പരിപൂഠഷ്ണുസ്നേഫത്തി 
ന്െറ മറുവശം മാത്രമായിരുന്നു. 

യേശു ചൃണ്ടിക്കാണിച്ച കുററങ്ങ 
ഉടെ കണികപോലുംസ്വന്തജീവിരു 
ത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, 
യേശുവിനെറ മനസ്സ് പിതാവി 
നെറ മനസ്സിനോട്ട് ഛപരിപൂര്ണ്ണുമാ. 
യി അനുര്രൂപമായിരുന്നതു കൊണ്ടു് 
യേശുവിനന്െറ വിധികളെളെല്ലാം സ 
തൃമായിരുന്നു. യ്േശുവിന്െറ വി. 

മര്ശനങ്ങള് അഹംഭാവം നിറഞ്ഞ 
യഹുദപ്രമാണികള്ക്ക് അസഹ്യ. 
മായി തോന്നിയെങ്കിലും മരറുള്ളു 
വരെ യേശുവിങ്കലേക്ക് ആകര്ഷി' 
ക്കുകയാണ് ചെയ്തതു”. 

നമ്മൃടെ ““ന്യായവിധികള്” പ. 
ലപ്പോഴചം ആക്കുതനനെ സഹായക 

രമല്ലാതെയാണു”് പരിണമിക്കുന്ന 
തര്, അതിനുള്ള, കാരണമെന്താ 
ണ്? ഒരു പ്രധാന കാരണം,നാര 
മററുള്ളവ്വരെ വിധിക്കുവാന് ഉപ. 
യോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം നമ്മേത്ര- 
ന്നെ വിധിക്കുവാന് ഉപയോഗിക്കു. 4 

ന്ന മാനദണ്ഡത്തേക്കാള് വളരെ ഉ 8 
യര്ന്നതാണ് എന്നുള്ള തായിരി: 
ക്കാം. നമ്മടെ പ്രത്യേക സാഹ 
ചര്യങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമുക്കറി 
വുള്ള തുകൊണ്ട് നമ്മടെ സ്വന്ത കു 
റരത്തെ ലഘയപ്പെടുത്തുവാനോ നീ 
തികരിക്കുവാനോ നമുക്കു കഴിയ 
മ്പോള്, മററുള്ള വരുടെ പ്രയാസ. 
ങ്ങള് നമുക്ക് മറവായിരിക്കുന്നതു 
കൊണ്ടും അവയെ സഫതാപപൂവ്വം 
മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള സ്നേഫമോ 
ക്ഷമയോ നമുക്കില്ലാത്തതു കൊണ്ടും 

അവരുടെ കുററങ്ങളെ കക്കശമായി' 

വിമര്ശിക്കുവാനേ നമുക്കു കഴിയു 

ന്നുള്ള; എന്നാല് പ്രവൃത്തികളെ തെ. 
റേറാ ശരിയോ എന്നു വിധിക്കുവാ: 
ന് പ്രയാസമില്ല; എന്നാല് അവ 
ക്കിടയാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങളെയും. 
പ്രവത്തിച്ചവരുടെ പ്രത്യക പ്രയാ 

സങ്ങളെയം മുഴുവനായി മനസ്സിലാ 
ക്കുക എന്നുള്ളതു നമ്മടെ കഴിവിന 

പ്ൃ,ഠമാണു”. അതുകൊണ്ട് നിപ്പ 

ത്തിയള്ള പക്ഷം നാം മററുള്ള വരെ. 
വിധിക്കാതിരിക്കയാണു” ഉത്തമം. 
അപ്പോസ്ലൊലനെറ വാക്കുകള് ശ്ര 
ദ്ധേയമാണു്; ആകയാല് കത്താവു 

വരുവോളം സമയത്തിനുമുമ്പേ ഒ. 

ചവര് ച്ച് വിക്കിലി 



ടം വിധിക്കതതു്. അവന് ഉരുട്ടി 
' ല് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു വെളിച്ചത്താ 

" ക്കി ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലോച്ചനക 

ളെ വെളിപ്പെടുത്തും. (1: കൊരി; 

ടി: ൭) 
മററുള്ള വരെക്കുറിച്ചുക്ള നമ്മുടെ 

ന്യായവിധി പലപ്പോഴം സ്വാത്ത് 
തയില്നിന്നാണു് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. 
പ്രായമുള്ള വര് ചിലപ്പോള് കുട്ടിക 
ളെ ശകാരിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നതു അവര്ക്കാറം ചെയ്യുന്ന 
തുകൊണ്ടല്ല. അവര് നിമിത്തംപ്പാ 
യമുള്ള വക്ക് അസരകര്യാ നേരിട്ട 
ന്നതുകൊണ്ടാണു'. ഈ മനോഭാവം 
ഡ്രായമുള്ള ൨൪ തമ്മിലുള്ള പവെരു 
മാററത്തിലും നിഴലിച്ചുകാണാം. ന 

മുക്ക് അസൌകര്യമള വാക്കുന്ന കായ്യ 
ഞാളെ നാം മററുള്ളവരില് കുറാ 
ഒപ്പട്ടത്തുക സാധാരണമാണ്. മററു 
ളല, വരുടെ മേന്മയിലുള്ള അസ്യ 
മാത്രമായിരിക്കാം ചിലപ്പോള് കു 

. രറാരോപണത്തിനുള്ള കാരണം. മ 
ററുള്ളവരുടെ ഭാഗ്യലബ്ധിയില് 
നമുക്ക് അസയയ തോന്നിയാല് ആഅ 
വക്ക് അതിനര്ഹതയില്ല എന്നു 
പറഞ്ഞു” നമ്മുടെ അസ്യയയെ നാം 
നിതീകരിക്കും. ഉദാഹരണമായി 

& അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്െറ ചില 
ദുഷൃയവശങ്ങളെ നാം ചൃണ്ടിക്കാ 
ണിക്കും. അവരുടെ പൊതുവേയുള്ള 
പെരുമാററം നമ്മുടേതിനേക്കാള് 
മെച്ചമാണെങ്കിത് നമ്മുടെ മനസ്സാ 
ക്ഷിയെ തൃ,പ്തിപ്പെടുത്തുവാന് ന 
.മുക്കില്ലാത്ത ചില ദുഷ്യങ്ങളെ അ 
൨രില് കണ്ടുപിടിക്കുവാന് നാം ശ്ര 
മിക്കും. നാം ആരെയെങ്കിലും ഉപദ്ര 
വിച്ചിട്ടണ്ടെങ്കില് അതു ന്തികരി 
ക്കവാനായി അവരുടെ കററങ്ങളെ 
നാം വെളിപ്പെടുത്തും. 

നമ്മില് കറെപ്പേര എവിടെയെ 
ങ്കിലും ഒരുമിച്ചു കൂടിയാല് സാധാര 
“ണയായി നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തി 

“ന്െറ ഭൂരിഭാധവും മററുള്ള വരുടെ 
കുററങ്ങളെ പരാമര്ശിച്ചായീര ക്കം 
നമ്മടെ ആത്മനിയന്ത്രണത്തി 
ന്െറ അഭാവം ഏററവും കൂടുതലാ 
യി പ്രത്ൃയക്ഷപ്പെടടന്നതു് ഇങ്ങനെ 

യുള്ള അവസരങ്ങളിലാണ് ഒരാള 
ടെ സാന്നിധ്യത്തില് അയാളോട്ട 
“നേരെ പറജയവാന് സാധിക്കാത്ത 
കാര്യങ്ങള് അയാളുടെ അസാന്നി 
ദ്ധൃത്തില് മറവകള്ള വരോട്ട പറയയക 
യില്ല എന്നുള്ള ഒരു പൊതുപ്രമാ 
ണം നാം സ്വീകരിക്കുന്നതു നന്നാ 

യിരിക്കും, ആരേക്കുറിച്ചും തോന്നു 

ന്നതെല്ലാം വിളിച്ചുപറയുന്ന രിതി 

ള് 

ഡിസംബര് 13 

. ക്മവാന് നാം 

കുട്ടികള്ക്കുള്ള കഥ. 

സൃരീലയും ദു്ലാലയും 
പി. ചി. വക്കി 

ഒരു വീട്ടില് ഇരട്ടപെറാ രണ്ടു 

പെണ്കുട്ടികളു ണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 
ത്തിക്ക് സൃരശീലയെന്നും മററ 
൨ള്ക്ക് ദുശ്ലീലയെന്നും പേര. സു 

ശീല രവിലെ എഴുന്നേററു വിട്ടി 
ലെ ജോലിജെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനു 

ചുറമേ മററുള്ള വക്കു വേണ്ട സഹാ 

യവ്യം ചെയ് തുകൊട്ടക്കുമായി ഒന്നു. 

ദ,ശ്ലീലയാവട്ടെ വളരെ താമസി 
ച്ചേ എഴുന്നേല്ക്കയുള്ള. എഴുന്നേ 
ല്ക്കുന്നതുതന്നെ മറാള്ളവരെ കു 

ററപേറഞ്ഞും ശകാരിച്ചുംകൊണ്ടാ 

യിരിക്കും. 

ഒരുദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞു സ, 

ശീല അകലെജയുപള കിണാറുങ്കലേ 
ക്ക്, വെഒളം കോരി കൊണ്ടുവ 

പറയുന്നവര്ക്കും കേള്ക്കുന്നവക്കും 

ഒരുപോലെ ഹാനികരമാണ്. മറ 
ള്ള വരെക്കുറിച്ചു നമ്മടെ മനസ്സില് 
ഉദിച്ചുയരുന്ന വിമര്ശനചിന്തകള് 
ക്ക് ഉടനടി പ്രകടനം നല്കാതെ 
അവയെ മമദ്ധ്യസ്ഥപ്പാര്ത്ഥനഷ്ക്കും 
സ്വയപരിശോധനന്ത്കും വിഷയമാ 

പഠീിക്കേണ്ടതാണ്ട്. 
സ്നേഹത്തെ പപതിമാത്രം പറയുക 

യ്യും അല്ലെങ്കില് പറയാതിരിക്കുകയു 
മാണു നാം ചെയ്യേണ്ടതു്. 
ഈ വിധത്തിലുള്ള സ്നേഹവും 

അതിതനിന്നുള വാകുന്ന ആത്മനിയ 
നതൂണവും സ്വാഭാവികമോ എളപ്പ 
മോ അല്ല. പ്രാര്ത്ഥനയ്യടെയും പരി 

ശിലനത്തിന്െറയംഫ്ഥലമായി മാ 
ത്രം നമുക്കു കൈവരത്താവന്ന സ്വ 
ഭാവ വിശേഷങ്ങളാണ് അവ. 
വിധിക്കാത്ത ഒരാളിനു ലഭിക്ക 

പ്രതിഫലം അയാളും തല്ലു 
ട്ടകയല്ല എന്നുള്ളതാണു. “കനണ 

യുളളവര് ഭാഗ്യവാന്മാര, അവക്കു 

കരുണ ലഭിക്കും.” നാം മാറുളൂളുവ 
രോട്ടസ്നേഹവും സഹതാപവും 

പ്രദര്ശിപ്പിച്ചാല് മറപൃളളവര 
നമ്മോടും അങ്ങനെ തനെ ചെയ്യും, 
നമ്മുടെ സഭാ ജീവിതത്തിലലം സാ 
മ,ഹൃജിവിതത്തിലും ക്രിസ്ത്റീയമാ 
യ ഒരന്തരീക്ഷം പുലര്ത്തുവാന് ഓ 
രോ വ്യക്തിയും പാലിക്കേണ്ട 

ഒരു കല്പനയാണ് ഇതു്: വിധിക്കു 

രത”, 

രാന് പോയി. അവള് വെള്ളം കോ 
രിക്കൊണ്ടു നില്ക്കുമ്പോള് സുന്ദരി 
യായ ഒരു വൃദ്ധ അവിടെ എത്തി 
അവരക്ളോട്ട ചോദിച്ചു: “മകളെ, എ 

നിക്കു കുറെ വെള്ളം കുടിക്കാന് ത 
ശുമോ?"” ആ പെണ്കുട്ടി പുഞ്ചിരി 

യോടെ ആ വൃദ്ധന്ത്രൂ മതിയാവോളം 

വെള്ളം കോരി കൊട്ടത്തു. വൃദ്ധ 
യ്ക് സംതൃപ്ലിയായി. അവരപാഞ്ഞു 
“മകളെ, നീകരു നല്ല കുട്ടിതന്നെ; 
എപ്പോഴും നി മററുള്ളവരെ സഹാ 
യിക്കുന്ന. അതുകൊണ്ടു് ഇന്നു മുതല് 
നി സംസാരിക്കുമ്പോഴെെല്ലാം വായി 
ല്നിന്നു മുത്തുകള് വര്ഷിക്കട്ടെ "" 
ഇത്രയും പറഞ്ഞു” വൃദ്ധ അപ്പത്ൃ 

ക്ഷയായി. ആമു” ഒരു വനദേവത 
യായിരുന്നു. 
സൃശില വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്. 

അവള് സാധാരണയില് കവിഞ്ഞു 
വൈകിയതുകൊണ്ട് അമ്മ അവളെ 
ശകാരിച്ചു. അവള് ഉണ്ടായ സംഭ 
വം അത്മയോട്ട പറയാന് ആരഭി 

. ദാ! ധാരാളമായി മുത്തുകൾ 
വായില്നിന്നു വിഴാനും തുടങ്ങി. 
ആളുകള് അത്മുതപ്പെട്ട. ഈ രഅ 
ങ്ങള് അവരെ പണക്കാരാക്കുമല്ലോ 
എന്നു” എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. 

ദൃ്ലീലയ്ത്കു് ഇതുപോലെ ഒരു വ 
രമില്ലല്ലൊ, അമ്മ സങ്കടപ്പെട്ട. ആ 
വൾ ദുശ്ശീലയോട്ട പാഞ്ഞു: “നീ 
യും വെള്ളത്തിനു കിണറാറിങ്കലേക്കു 

കുടവുമായിപ്പോവുക. ആ വനദേവ 
തയെ ഒങഞ്ടുമുട്ടിയാല് യോഗ്യധായും 

മയ്യാദയായയം പെരുമാറണം.” ദൃ്ലി 
ല കടവുമെട്ടത്തു വെള്ളത്തിനു പോ 

യി. വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കു 
മ്പോള് ഉയഭരക്കേടിയ ഒരു വൃദ്ധ ആ 

വഴിക്കു വന്നു. “എനിക്ക കാച്ചു 
വെള്ളം തരുമോകുട്ടി” എന്നവളോ 
ചോദിച്ചു. ദുൃശ്ശീല പെട്ടെന്നു 

ചൊടിച്ചു. അവള് മുഖം വീര്പ്പിച്ചു 
കൊണ്ടു പാഞ്ഞു. ““എന്താ, ഞാ൯ 

നങ്ങളുടെ വേലക്കാരിയോ മറേറാ 
ആണേ? ദാ, ഈ കിണുററില് നി 
ന്ന് വേണമെങ്കില് കോഴി കുടി 

ച്ചോള,.”” വ്വദ്ധഅവളോട്ട” ““നി 
ദയവില്ലാത്ത, ക്രരയായ പെണ് 

കുട്ടിയാണു, നീ നികെപ്പുററിയല്ലാ 
തെ മററുള്ള വരെപ്പററി ചിന്തിക്കാ 

ഉ 



ച് 
ന൬ഷ ചരിലെ ൬൪൭ 

ലളിത 

ചില ചീവിതങ്ങളുടെ സ്വാധീന 
ശക്തി സാക്രമികമാണു്.--നോ 
ക്കി നില്ക്കവേ തന്നെ അതു മററ 
ളളവരിലേക്കു സംക്രമിക്കും. നമുക്കെ 

ല്ലാ ഞന൯നര൨ബോധ്യമുളള ഒരു 
കാരൃമാണ ല്ലോഅത്ര്. ചില വൃ 

ക്തികളടെ വിഷാദഭാവമോ നി 

രാഗയോ ചൃററുപാട്ടമുളളവരെ അ 
തുപോലുളള മനോഭാവത്തിലേക്കു 
വഴി നടത്തും. പ്രസന്നതയും ഫലി 
അതരസിക്തയയം അതിനനുസരണമാ 

യ മ നോഭാവമായിരിക്കും ചുററുപാ 
ട്ടമുള ളവരില് സ്പുഷ്ടിക്കുക. 

രണ്ടാം ലോകയ്ൃയദ്ധത്തിലെ ഒരു 

ക്യാപ്ററനന്െറ തൂലികാചിത്രം വ 
ര്ണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു” എവിടെയോ വാ 

യിച്ചതോര്ക്കുന്നു. ആ സൈന്യാധി 
പപ്പന് ഒതു പ്ളാററൃണിലേക്കു ചെ 
അ്, അവിടെയുള്ള അധിീരരേയ്യം 

ഭീതക്കളെയും തരെ രഞ്ഞുപിടിക്കും. 
അവരെ കുററപ്പെടത്തുകയോ കളി 

യാക്കുഷയോ അല്ല ഉദ്ദേശം. അവരെ 
സഹായിച്ചു കര്ത്തവ്യനിര്വഫ 
ണത്തില് കൂട്ടതല് ശുഷ് 
ക്കാന്തിയുള്ള വരാക്കിത്തിക്കു ന്ന തി 
നാണു” അദ്ദേഹത്തിനെ ശ്രരമഠ. ഉ 
ത്തമമ്പാരായ ഒന്നാം തരം വട്ടാള 
ക്കാരായിത്തീരാന് അവക്കു കഴിവു 

ണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ ആ ഉറച്ച വി 
ശ്വാസ സാംക്രമികമായിതന്നു. 
“അദ്ദേഹം അവരുടെ നേരെനോ 
ക്കി, അവരും അദ്ദേഹത്തെ നോ 
ക്ഖി. ആ പട്ടാളക്കാര് പ്രവത്തനവ്ൃയ 
ഗ്രരായി. തങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു കഴിയു 
ന്നതിനെറ പരമാവധി പ്രവൃത്തി 

ചെയ്യുവാ൯ മൂഡ നിശ്ചയം ചെയ്തു" 

വെന്നാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 

റേയില്ല. അതുകൊണ്ട് നി ഇന്നു 
മുതല് സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നി 
ന്െറ അധരങ്ങള് മാക്രികളെ പൊ 

ഴിക്കട്ടെ ”” എന്നു പറഞ്ഞു്, ദേവ 
ത മറഞ്ഞു. 

അവള് വിട്ടില്: എത്തി സംസാ 
രിക്കാന് തുടങ്ങിയ പ്പോൾ തവളക 

ള് വീഴാന് ആരംഭിച്ചു. കൊച്ചുത 
വളകള് മുറിക്കകത്തു ചാടിനടന്നു. 
സകലതം ഭയപ്പെട്ട. പാവം ദൃശ്ശീ 
ല അന മൃതല് വളമരമെകുറച്ചേ സം 

ത്ധാരിക്കനു മളം 
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ത്. സൈന്യാധിപനന്െറ പുഞ്ചി 

രി പട്ടാള ക്ഷാരുടെയിടയില് സം 

ഭാഷണവിഷയമധായി. അതവരെ 
അത്യധികം ആകര്ഷിച്ചു, ആ പു 

ഞ്ചിരിയില് അവര് ഒരു അര്ത്ഥം 

കണ്ടെത്തി. അവര് അദ്ദേഹത്തി 

ന്െറ സ്വന്തം പട്ടാള ക്കാരാണെ 

ന്നും, അദ്ദേഹം അവരെപ്പററി അ 

ഭിമാനം കൊള്ള ന്നവെന്നും, അവര് 
മററു പ്ളാററയണുകളിലെ പട്ടാള 
ക്കാരേക്കാള് മേല്അരമായി പ്രവ 
ത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറ 

പ്പ,ണ്ടെന്നും ആ പുഞ്ചിരി വിളിച്ച 

റിയിക്കുന്നതായി അവര്വ്യാഖ്യാനി 
ചു അവര്ക്ക് ഭം വരെപ്പററിത്തന്നെ 

യുള്ള മതിപ്പ, വര്ദ്ധിക്കുന്നതി 
ന്അതിനിടയാക്കി. പരമാവധി 
പ്രയത്തിക്കുന്നതിന് അവര് ഉറച്ച 
തീരുമാനമെട്ടക്കാന് കാരണമതാ 

ഞ്ഞ്. 

മനുഷ്യരെല്ലാം ചീത്തയാണ്, 
ഒരുത്തനെയ്യം വിശ്വസിക്കാന് കൊ 
ള്ള ,കയില്ല എന്നു ചില ആളുകള് 
പറയാറുണ്ട്. ആ വാദം അതേപ 

ടി അഗിീികരിക്കുക യൃക്ത മായിരിക്കു 
കയില്ല. ““എല്ലാവതം വഴിതെററി 
ഒതപോലെ കൊള്ളത്താത്തവരാ 
യിത്തീര്ന്നു'"'വെന്ന് സങ്കീര്ത്തന 
ക്കാരനും, “നീതിമാന് ആരുമില്ല, 
ഒരുത്തന് പോലലമില്ല...എല്ലാവതം 
ഖ്വഗിതെററി കൊള്ള തതാത്തവരാ 
യിത്തിര്ന്നുവെന്നു” വിശുദ്ധ പ 
ലൂസ്യ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു 
വാസ്തവമാണ്. എല്ലാവരും പാ 
പികളാണ്ട്, എല്ലാവതം അനുത 
പിച്ചു, തങ്ങളുടെ പാപങ്ങള് ഏ 
ററുപറയണം, എല്ലാവര്ക്കും ദൈവ 

ത്തിന്െറ കൃപയ്യം ക്ഷമയും ആവശ്യ 
മാണു” എന്നുള്ളതില് ആക്കും എ 

തിര്പ്പരണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. 

എന്നാല്, നമ്മുടെ ദൈനദിന 
ജീവിതത്തില്, മററുള്ള വരുമായി 
പെരുമാറുമ്പോള്, അവരെല്ലാം ദു 
ഷ്ടന്മാരും തട്ടിപ്പ കാതം കള്ളും 
പറയന്നവതമാണെന്നുള്ളു വിചാര 
ത്തില് അവരുമായി ഇടപെടുക 

എത്ര അനാവശ്യമാണെന്ന് ഓര് 

ത്തുനോക്കുക. സങ്കീര്ത്തനക്കാര 
നേോവി ശൂ ത്ധ പര ലൂ 
സ്സോ ൭ അര്ത്ഥമാണ് അവരു 

ടെ. പ്രസ്താവനകള് കൊണ്ടു് ഉദ്ദേശി 

ക്കുന്നതെന്നു വിശ്വസിക്കാന് പ്രയാ 
സ്വം. 

മററുള്ളവര് ചതിയന്മാരാണെ 
ന്നും ഒരുവനെയ്യം വിശ്വഡിക്കാന്. 
കൊള്ളൂ കില്ലെന്നുമുള്ളു ധാരണയോ: 
ടടകൂടി അവതമായി ഇടപെട്ടന്നതു് 
കളിപ്പ,പററാതിരിക്കാന് കൂട്ടമല്. 

സഫായകമാണെന്നു സമ്മതിക്കാം, .. 

എന്നാല്, എല്ലാവതം ഭോഷ്ക്കു പ: 
റയൃന്നവരാണെന്ന് വിതുംബരം. 

ചെയ്യുന്ന സങ്കീരത്തനക്കാര൯ പോ. 
ലും, താന് അതു ധൃതിയില് പറ. 
ഞ്ഞുപോയതാണെന്നു സസമ്മതിക്കു. 
ന്നുണ്ട് (സങ്കീര്അനം 116:1)പെ. 
ട്ടന്ന് ഏതോ നീരസത്ിന്െറ 
ഫലമായി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പ. 

റഞ്ഞുപോയതാവണം. ശാന്തവ്യം 
പക്വവുമായ അലോചനയയടെ ഫ 
ലമായി നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താ. 
വനയാണതെന്നു തോന്നുന്നില്ല. 

മിക്കമനുഷ്യതം ചീത്തയാണെ. 

ന്നും, എല്ലാ മനുഷ്ൃതം കുക്ളൂമേ. 

സംസാരിക്കു കയുള്ള വെന്നും, എല്ലാ 

വതം തെമ്മാടികളാണ്ടന്നുംവിച്ചാ 

രിച്ചു് അവരോടിടവെട്ടുകൊളളണ 

മെന്നുള്ള വാദം ബ്ൃഷദ്ധിമോശമാ. 

ണെന്നു മാത്രമല്ല, മനുഷ്യനെപ്പ, 

ററിയയള്ള ക്രിസ്.മിീയധാരണയ്ക്കു. 

നാഠ മാറുളൂള വരെപ്പററി എന്തു 
പ്രതിക്ഷിക്കുന്നുവോ ആ രീതിയില്: 
കുറയൊക്കെ അവരെ രുപാന്തര 
പ്പെട്ടത്താന് കഴിയമെന്നുക്ളൂതു് ജീ 
വിതത്തിലെ ഒരു വസ്ത്തയാണ്ട്. 

ഒരുത്തന് തെമ്മാടിയാണെന്നു സ: 

കല്പ്പിച്ചു കൊണ്ടു നാം അവനോട്ട. 
പെതമാറന്നപക്ഷം, ഒരുപക്ഷേ. 
അവനങ്ങനെ ആയിത്തീര്ന്നേക്കാ: 

നിടയ്യണ്ടു്. അയാള് നല്ലവനായി 

പെരുമാറണമെന്നു നാം പ്രതിക്ഷി 

ക്കുന്നുവെന്ന ഭാവത്തില്നാം പെരു 

മാറുന്നപക്ഷം,അയാള് ആ രിീതിയ! 

ല് ഉയര്ന്നുവരാന് സാധ്യതയുണ്ട്. 

സംശയം സശയത്തെ ഉല്പ്പാ: 

ദിപ്പിക്കുന്നു. മനു ഷ്ൃനെപ്പററിയളള. 

അധമമായ ചിന്ത, അധമമന൯ഷ്യ. 

രെ സൃഷ്ടിക്കും. അതു” നാം 

ഓര്മ്മിച്ചിരിക്കേ ണ്ട ഒത വലിയ: 

സത്യമാണ്ട്. 
മനുഷ്യരില് നിന്ന് ഏററമൂമ. 

നല്ലതു” പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യ ക്കാ 

ണു” അങ്ങനെയൊരു പ്രതിഫലം 

കിട്ടുക. റഗ്ബിയിലെ പ്രശസ്തനാ 
യ ഫെഡ്മാസ്തറരായിതന്ന തോമ. 
സ് ആര്നോള്ഡിനെപ്പററി ഒരു. 

വിദ്യാത്ഥി ഇപ്രകാരം പറത്തിട്ട 

ചര്ച്ച് വി ക്കില 

[ 
കടകവിരുദ്ധവുമാണ്്. ഷ് 



ണ്ട്; ആര്നോള്ഡ് നിങ്ങള് 

ചെന്നുപറയ്യന്നതു് അതേപടി വി 

ശ്വസിക്കും; അതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹ 

ത്തിനെറ അടക്കല് കളളംപറയാന് 

ഒരുവനും സാധ്യമല്ല.”” തന്െറ വി 
ദ്യാര്ത്ഥികളുടെ സ്വഭാവത്രേഷ്ടത 

യില് ആര്നോള്ഡിനുണ്ടായിരുന്ന 

വിശ്വാസം, തിരിച്ചു് അവരില് 
അദ്ദേഹത്തിന് നേക്ക് ഒരു കട 

പ്പാട്ട സൃഷ്ടിച്ചു. 

മററാരോ നമ്മെ വിശ്വസിക്കു 

ന്നുണ്ടെന്നുളള ഉറപ്പിനേക്കാള് കൂട്ട 
“തല് ഉല്കൃഷ്ടമായ ഒരു ച്ചിന്താ 

ഈ ലോകത്തിലില്ലെന്ന് ചിലപ്പോ 
“ള് തോന്നിപ്പോകാറരുണ്ടു്. "മനസ്സിന് 
റ൨ളുരെയധികം ഉത്തേജനനേല്കുന്ന 

ഒരു ചിന്തയാണത്”. ഞാന് ഉത്തമ 

മായ രീതിയിലേ പ്രവത്തിക്കുകയു 

ഒവെന്നു് മററാരോ എന്നെപ്പററി 

അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ണ്ടെന്നു 

“എനിക്കു ബോധ്യമുള്ള പക്ഷം, ആ 
വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസത്തെ അപ 

ക.ടത്തിലാക്കാന് ഞാ൯ സാധാരണ 

ഗതിയില് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. 

മെദവം നമ്മെ വിശ്വസിക്കുന്നു. 

നമുക്കുവേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്തു 

ന്നതിന് സ്വന്തപുത്രനെ അയയ്ക്കു 
ക വറ്റും അദ്ദേഫം നമ്മെ വി 

പസിക്കുന്നു.. യേശുക്രിസ്തൂവയം മനു 
ഷ്ൃയരെ വിശ്വസിച്ചു. മനുഷ്യനെ 

അമ്പരപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണും ഉന്നതമാ 

ഇ കല്ലനകളാണു് അദ്ദേഹം അവര് 
4൭൭ നല്കിയതു”. തന്നില്യടെ അവര് 
അതനുസരിച്ചു പുവ്ികകമനന 
അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. സ്വര്, 

രോഹണശേഷായേശുതു നോ 
ലേക്കു പ്രവേശിക്കുമ്പോള്, മാലാഖാ 
മാര്, ഉത്ക്കണ്ഠാപൂര്വം ന 
പ്രവത്ത നത്തിനെറ തുടര്ന്നുള്ള ന 
ത്തിപ്പിമനപ്പററി പാടിചത് 

പറയപ്പെട്ടന്ന കഥയിത്, യേശു 
നല്കിയമറുപടി അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

്ലീവിതവീക്ഷണം സ്ൃയവൃക്തമാകു 

ന്നുണ്ട്; ““അതേ, ആ മുക്കുവരെയാ 

ണ് ഞാന് ആ ജോലി ഭരമേല്പ്പി 

ച്ചിരിക്കുന്നത്. അവര്, പരാജയ 

എപ്പൂട്ടാല്..... ഇല്ലാ അവര പരാജ 
പ്പെടുകയില്ല.”” 

ഒരു കിസ്ത്യാനിക്കും ലോകത്തില് 
കാണുന്ന പാപത്തിനെറ നേക്കുക 

ണ്ലുടന്ത്രാന് നിവ ത്തിയില്ല. പക്ഷേ, 
മനുഷ്യര് അതൃത്തമമായ പ്രവ: ത്തി 

ക്കമെന്നു പ്രതീക്ഷി ക്കുകയും അതിന 
വക്കു കൈത്താങ്ങു നല്കുകയുമാണ് 

ദൈവത്തിന്െറ മക്കളെന്ന നില 
ഷില് നമ്മുടെ കത്തവ്യം. 
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(2-൦ പേജില്നിന്നു തുടച്ചു 

നുപോയിരിക്കുകയാണു് . എല 

വും സമാധാനകാക്ഷികളായി മന്ന 

ബഹുഭൂരിപക്ഷം സഭാഗങ്ങളുടെ 

താല്പ്പര്യത്തേയും ക്ഷേമത്തേയും 

തൃണവല്ഗണിച്ച് തങ്ങളുടെ പ്ര 

താപങ്ങളം വാശിയ്യം ഉയത്തിപ്പി 

ടിച്ചുകഴിഞ്ഞ തലമുറ വീണ്ടും ജന 

നം പ്രാപിക്കാതിരിക്കാന്൯ സഭയി 

ലെ യുവജനങ്ങളും വൈദികരും 

പ്രത്യേകം സൃക്ഷിക്കേണ്ടതാണു: 

വികാരങ്ങളാലല്ല, വിചാരങ്ങളാല് 

ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് 

യോജിച്ച സഭഷ്ണ്ാവശ്യ. അങ്ങനെ 

യുള്ള ഒരു ചിന്താസരണിയിലേക്കു 

തിരിയുന്നതിനു ശവി. ഇ. കെ. അല 

ക്സാണ്ടരുടെ പള്ളി ചരിതങ്ങള് 

സഹായിച്ചിട്ടള്ള തിനാല് അദ്ദേഹം 

അനുമോദനാ൪ഹനാണു്. കലഹം 

മൂലം ദൈവത്തിനു പ്രവേശനം നി 

ഷേധിച്ച പഴയ പള്ളികളുടെ ച 

രിത്രങ്ങള് ഇനിയും പ്രുസിദ്ധപ്പെടു 
ത്തുകയം അനുവാചകര് അവയില് 

നിന്നും ഗുണപ്പാഠങ്ങള് നുകരുകയ്യാ 

ചെയ്യുന്നതു നന്നായിരിക്കും. 

(ഒരു ചര്ച്ചുവിക്കിലി വായന 

ക്കാര൯) 

ഗോസ്പല് ടീം 
വൈദിക സിമ്മനാരിയുടെ 

നേതൃത്വത്തില് 

കോട്ടയം ഡിസം 10. 

ഓത്തഡോക്സ്  വൈദികസി 

മ്മനാരി ഗോസ്പല്ററീമിന്ൊ 

| 

ആഭിമുഖ്യത്തില് ആണ്ടുതോരം നട ച 

ത്തിവരാറുമളഗോസ്പര്റരിം ഈ 

വര്ഷാ കൊച്ചീഭദ്രാസനത്തില് 

പെട്ട പഞ്ഞി, കുന്നംകുളാ. മൂലേ 

പ്പാട്, കാട്ടകാമ്പാല് ഈ സ്ഥലങ്ങ 

കില് ഡിസാബര് 30 മുതത ജനു 
വരി 3വരെയുക്ള ദിവങ്ങളില് ൯൩ 
ടത്തുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. 
സിമ്മനാരി പ്രിന്സിപ്പാള് മാര് 
അത്താനാസ്്യോസ് മെത്രാപ്പോലീ 
ത്താ തിരുമനസ്ത്തിലെ അരഗ്രഹാ 

ശിസ്സുകളോടുകൂടി ൨൮. ഫാ. എ. 
വി. ജോജ്ജ്, ൨൮. ഫ്മാ.കെം എം. 
അലക്സാണ്ടര്, റവ. ക്ളേറിം 
പി. വി. വ൮ൃഥീസ് എന്നി അഭ്ധ്യാ 
പകരുടെമേതനോട്ടത്തില് പ്പ പത്തി 
ക്കുന്നതാണ് 
ന ത പുറമെ രാ 

വിലെ 77-30 മുതല് 9വരെ കുട്ടിക 
ള്ക്കും യുവാക്കള്ക്കുമായിട്ടള്ള പ്ര 

ത്യേക ക്ളാസ്സറുകളും, 10--12൮ 
രെ ഭവനസന്ദര്ശനവും, 2-4 വ 

രെ പൊതുയോഥവ, പരിപാടി 
യില് ഉള്പ്പെട്ടന്നു. പ്രസംഗങ്ങള് 
ക്കം, ക്ളാസ്സകള്ക്കും മാജിക്ലാ 

ന്േറന്, റേവപ്പരറീക്കാര്ഡ്യ്, റോള് 
പിക് ച്ചേഴ്സ്ം ഫ് ളാനല്ഗ്രാ 

ഫ് മുതലായവ ഉപയോഗിക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. ഗോസ്പരതററിമി 
ചെ അഗേങ്ങള്ക്കായുള്ളള ധ്യാന 
യോഗം ഡിസബേര് 27-30 വരെ. 
കുന്നകേളം ബഥനി ആശ്രമത്തില് 
വച്ചു് ൨൮. ഫാദര് ഗീവവുഥിസ് 

ഒ. ഐ. സി. യുടെ മേല്ദനാട്ടത്ത।॥ 
ല് നടത്തുന്നതാണ്. 

സ്ധിയനിക്രിസ്ല്യാനികളുടെനമ്ക്കാരത്രമം 
സവ്വനമമസ്ത്രാരങ്ങളും കൃംതായും കര്ബാനക്രമവും ചേര്ന്നത് 
കൃഠതായും കുര്ബാനക്രമവും മാത്രം 

നമസ്ക്കാരക്രമങ്ങള് മാത്രം 

രം ഴ് 
0 75 
0 7ട 

ഒന്നിച്ചെടുത്താല് മറെറാരു ലാഭം 

വെവ്വേറെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുത്ളു കൃതോയ്യം കുര്ബാനക്രമവും, 
നമസ് ക്കാരക്രമങ്ങളും ഒന്നിച്ചെടടത്താല് 1 97 

വിവിധ കുളഠില് മെച്ചമായ കാലികഴക്കാബയന്റിംഗ് 
പള്ളികള്ക്കുംസ ണ്ഡേ കള്ക്കും വ്യാപാരികള്ക്കും 

ആ ര്ഷികമ. യ് കമ്മിഷന് 

ആവശ്യപ്പെട്ടക: 

മനോരമ പന്പ ളിഷിംഗ ഹസ് 
പി.ബി. 20 മ്മ: , കാട്ടു യംം 

11 
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ചര്ച്ച]. വ്വിക്കിലി 
ട്ട ല് ൫൪൦ “ടല പ 1൩0ന്മട 

(ദം 0൮1൯൩൭൧൩ 2൩00 183 - 01൩1 10൦0) 

(അട 71൦0 ടാഗ് ൧2 ൧൭ 2൦7 
“ഠ് ൨ ടയ", ൨ മാനധടഠല് 22 
മാഠമഠ 49 വഇധ്ടന7 €ഠമാല്ഠ വ്ഠഠഥ- 
ജനെ 7ഠഥനറ് 25 [722൭൦ 2൮൦ 77 
2 9.46, 2മ/ഠ 22ല്7 2൧2൭70770൭! 2ദ27ട- 
ഇടഥ്നട. 726 ജഠമദഠാ7ാ7 ൧ദസ്പ്നദ 
ശധദ: "സെ നല 2൭ ൧ഠ്യ്൦ 
ഈഥഠ്ട 7൧൧ 22 22൭ 753 
൭൮൧4: ധഥഠ് 27207 മനഠാദട 2൨൭ 
നഠമ്മഠദ 727026 '.) 

പ്ല 1൩ ഡ൦൩ 2 5107 1൩൦ 1൨9൭൦ 
൭0 അമ 01ട0േഴണിടെ ൨ ലറ്ന൦ 1ന- 
ഉന്മഥഠേ 0" ൪൨൦ ടയ വ് ൦ 801൦ 
060 ൩൭0൦ 25 510൦൦ 1100൦ ഥോ വ് ൦ 
യമു. 11൨൦ ധ്ടഠേഴന ൨ 1൦ 2620 
86. 5൦0115, 50 12760105 107 116 
11811 ൧9൦ 1൦0൭ 0൩ ധ്ധ്ല്ണ ച ൩൦ 
പ്ന൦ ല് 11൦ 1ടഴ 765മനബബം 1135 
ഥേ സഗിഠിലു' ധീ. 1൨൦ 105 
2 10067 1, 211൨0൬ ൯൭൧൦ 2 
1101൦ മേലിണ, ൧൨൭൭൦ ൮ 0 ൫0% 06 
1ടേട ദഗിറ൦1) 1൩൦൧. 3/0 നടം ൦൦ 
മീഠധതബ്ട ൧൦ 25 100ഗോടല്ഥ മട 
പടം ല് 1൪൦ വധ ടേ, 20 1൦ 
0൧൦ 9 27൦ 8100 10 വ്ടഡടട 5 50॥ 
൬07൦ 10071൩ 07 ൦ 11 
5൧00 വ് ൧൦ പ്പ 71൦ടരനബേ. 
൦ 2ലൃഗൃധ്ഥ ഒദ്ടഠേഴല്ടെ 1൧൭൦ 

സനേല്ഥ൦ഠ ധബ്നഠ൩ 10 1൦ 0൮01൦ 
22110 107൩27 0ഠഠ്്വേട൦ 200655 10 
൫൨൩ 1൨95 0൦6൦ ൩൦7൦ 01001, 2൩0 
൦01൦ 0110 ൧ 2 ല്ലപ്പി 
601000 1125 ൩൦60ടേട!/2/0 12൧൦ റേ- 
120072110൩ വല് ടങ്ങി ട്വ ൧൧൪ 
1൨൦ ഠഗ്ൃഗെദിഡ്ഥം 0 സ്ധ൦ ധനം. 

1407൦0൦7, 995 നമ്മട 2൦ 
൫ഠ൭൧൭/ ൧ഠഠ0ഠ2ഠ്മഠ 70 7105 
22 റിട൦ഗബഠ൩ സട ഇട 
൮001 (൨൦ ടല്ല്ടട 1൭0 ൯30൦ 1൩൦0 
ഉ70/ഠധ0ഠ ടവ. 71 ൧0% 2 1൨35 
മേ 0621 സ്ഥ 21൬൩05 അല്ധടഴ[ 
12 ടവഗേ1൦ ൮൮൮൦5. 10 ടല വ് വട, 
2 ൭) ൧ ൬൨൩ ടന 00ടണ്ഷല്ഠറട 
മഠ 00 0ഡ്ട1ഠ0൩മ] ഠേേധ്ഡടിഠനട 0 1൦ 
്േട 1൨2൭൦ 0060 ഉററഡിഥ്ടഠ് 0%/ 
൦ ഡാഡി ട൨0ഴടെ 120 ഉ 
മേ 15 ൧൦ഠടേടമന/- 
൧00൦ 21॥, 1 15 ടേടണ്ഥ്ല! 10 1 

൦ ടയല ലില്ധേ വ് ടലി ണ 

[₹2 ബ് ടടഠ൦ ടമ റധിനസംണ്൩1ട ഒ !ന0- 
ടട 2 1൨൦ വപ്പ്ഴ൦ംനടില ല് [ചടം 2൩0 ൮ 
205 10016 റിടട വ്മ്ധടെ 11യടെ (“പിഠനടേട 
ര ഡടെ), 50710൦, ൧൧0 070637 
11൩71 - (1൨൧൧6 170൦0൨ 15 ഒ 177്ദടടഠ7 2 
൫൭ (011൭൦ റി 17൨0൦ മറി ൮ (19 100൦ 

റിദ 112 11ധറിടേ (ലവനെ 1൦11ലെ), 
ന്നെ. | 

(൩൦൦ 1൨൭5 21690 നേ ന്ലി വമ 
17100 വാടാ, യന൦52- 1൨൦ നഴെ ഠഠഡേ- 
നേ 15 ടി ടാലി ന്ന മ 
൫ഠട്രാടി ണമി (0 സ്ഥ മോേഠറല- 
ലവി ഠാഠട്രാലട, 540൦൦ 1൨5 ൧0 ൩97- 
721൦൦, ൯07 1൩൦ 711൨, ടന യം ൨൭൪൭ 
2൩ 011൨൦൦ മ്൮ഠഗേദ്മി നാട്വരാടി: 
നിധി 10 00൦ 07 0൨൦ വ് 0൦ 
൧൧051165. 

സ് 15 0001൧ ൨൦ ഇം 
൫൦ 1൩00713൦ ൨ 1൩൦ ടേ 
10൨0൮൭ 7 905 ൫0% 02515 ല് ൩2 1 
നസ് 06001൦ നമ 110101 21 175 
ല്൧൧൦൦. സട ൮ ൦ അനേ വ് 
2ധ1014200൩ 1൦ ഡാ ടി൨0യിഠ 0൦ 0൩ 
115 ഉധാനഠ 0010 ഒമ്ലി0ട% വിധടസേ 
29001200൩5 3൩0 ദഉ്വ്൧5% ബു നെന 
10 വനടഥ്നല്ം ൧൦ ശ്ച്ധം 0 വ്വ്ട 
0൫൦090൦1 0ദ്വധേടം ൨ ൩൦ 0േന1% മട- 
20 1൨ ൭൮൦0൨1 ൨0൭ ന്നേ 10 ൮5. 

റഖ ൨൦ 11൨09 യ 1740൦ 
11൦ ദഠദ്യാല! ൧ഠഠഥ൦ഗധ്്ധ൦ 20 

റജാ 15 ഠബഴ 3 ടന! 0൧൧ വ് ൦ 
ര്1ട0റേഴനിടെ ൬൭0൦ 10 120൦7 1:ഇ70.. 
4൧. ഗേന്ണി നാലം 11000 സട 
1000 ഠേല്ന്ഥള 01൦ നദല- 
ടെ 10 00൦ ൦000൦ 1ഗസമം. 1065൦ 
1 ദല്ടടേ 27൦ ഴി ൭൩൦0൩൭ 1൩100൦0൧ 
2203 സട 00018. 129 20 ന ല്രാഴ- 
സട ട0ഥോ॥ടം 12൮ ൯൯൭. ൧൦ ല്പിംറി 
ഠാധ്ഠടദം 7681 00013 100000 1. 

11000. 
11൦. 5007 ൨ വട ഠ150ഴഗ 15 

72111 0േന01/൧190. 1൨ 1945 07 1946 
2ഠ3537/5 200. ട്വസ സിടേ 10൩ 
1 ധാ, ൧6 10൦ ടന! (0൭൩ ൨ പ്ല 
11൬൩30, ൩0 737 7൦0൩ 1൦ 5115 വ് 
1൦ മഥ 1൨9000ഠ510൩, ദ്ഠവനഠ 2 
37 ഠേസ്ല്പ്ഥ ി॥ ന൩൦ടം 00൮1: 10൦ 
130 സട ടന ൨ 0൧൦ ൨ 10൦ 
10 ന്ാട 00 3൨ 01 നേ൦/ഗേ 211൦ 
100! വ് 1/ന-േ1ഠ൦ 0118, ജനെ ൫൩൦ 
268520/5 ഗേ 0॥0്ഥേഇ സ്വേ. 
൧. 19൭ 03, ! 15 ടചഠി, ൯൦ 10൩ 
0 3൧0 0൮൧൧. ചി! ധം 755 യം 
9010 007 (൦൦ 1൬0൨ റുഠ്ഥര്ട ൧ 
11൦ 50൩ 0 2 ൦൦൧൦ 00% 

1൨ 1046 0൩൦ 0 11൨55 ധേോഡനടേ, 1൦ 
൦ 120 മഠ്യേധ്നാര്ി 19 1൨൦ €. ൭. 

മഥ [നലിയ ൧ 7ഥി൦, യുട ൨01 
൨ ്ഥാ 19 13ടില്ഥ മദ ഠി, 

ഒനഠ 900100 ൫ 1൨൦ 1പ൦ 1ഠ0ഉഠ 1103 
00൨ 0൩21 ൧ ധം ഠാ (വധടധേസ 
പ് വം പഥ, വ് യവന ൨൦ സട 1൦ 
ഠേ. ൦ 00൦0 ഡേ "വ്ധനടേ, 

ഒഴിന൦ എടി 10൦ 1൫൦ എ൦ടടടേട![ഠറ 
0 2 നല ഗിസ്ഡാറ്ദഥ, 0ദേനം, 

ക്തം... അം. -രാ്ഞ്ം 

00 10൩ ഡലിടട!വധാര്ടേ, 11൦ 00൧൧7 
൨ ൧൦ 1ഇനൃല്ഥ ഠഠഴഗഥേണനലേ, ഥ് 
1! 1൪൦ നഥ്വഗ്റട ദ്ധ 0൦ മോ 
1102 0 1൦ ഇ 00% 27 ൧0൦ ൧ 
൧൦ ൦൦൦ 1വ്വടധേന ൨ ലിഗാ. 

7/൦ ൭൧൦ 20 00ഗേഠോി 190 ജയ 
11൦ യവഠി൦ ൨൧൦05 വഗ ൨ വിമ 
12101502 1൮൦01 079 ൮൧ 2 270--- 
"ലട1ഠ0മ] ൧൦0 10൨ 1950. 1൩൦ 
്വഥഥഥ൦ പ് ്്ട വ്ാനസ 1മട 0:0െ 0 
1000 10 2൩ 1൩നണഠനമി ഠേ 
വി 1൨൦ 12170002 0 ൦ ഠം 
്ധടധെന, 1. 221൨0൧ 12൭൨0, 00-- 
1010 0 1൨൦ 7175 വന൦ 0 ല്ഥ 2 
1956. 

4 107൨-0൨ 1ദ്ദടന് 00% 
10൦ ൫ഠഖ്ാദ7 4ഠഠഠ7ഠ്ധ്മ൦ 25: 

നനുഠാമഠട 18 037 0 ൦00൦ 11, 20007 
0002 10 ൦ ഉണെ്ലി ലിമി 
ടട 2൭ 1/വ65േട07 12൦0൨൨ 
15 (0൦ ഥേ ൨ 211 ൨൦ ൧൧൦5, ൧൪ 35: 
ല് ൨ ദ്വ 911. 
1൦ 10൨൯15 1൩ ഭവം 981൦0 8 

021ടേ 2700൨101 7൩ 11൦ ഗേര് ൨ 0൦ 
100011 07 11൦ ൧ല്േബ്നള ൨ ൦ വന 
ഗേഡ്ഥ. 115 സനഠിം൦ ഠോഠഡിട ദ 0േ- 
]ഠോിഠ൩ 0 ടെ യാലട 0 9൩ ൨0൨൫ 
ടോ 15 1൨൦ ദധകാട! ൧4ഠഠഠ2ഠ്/മ൦ 
2ഠ 72ഠമാഠടം 1൮0൨ 15 ഥേ ഉമഉടട 
10൩2. 4 1 

. ഥം ല്! 4൦ഠ07വ്ഥ൦ 20: 
നഠമമാദം 15 91111൦ ലോ. 13ഠഴല, 
10 15 ൭041 ന0% ൭ 65൧൦1 0൮ മ 
011൦000൨ ൨ 114 ടദിഥളട ധ് ട്ട 
സ്്വിനെ ൦ ൪൩01 ടഥ്ഥഇ 0൧൦ ല് 
൭൧0൪൩൦ ഡ്൯ഠ0ധ ൭ ൧൦൦ അന. 
൬001 നാട സ്ധ൪൩ ഥ൦ ൩൦07൦ 00200 
10൩ 11190 11൦ /ഠ്്ധിമ “വട ടവര്.” 

10 194: 07൨൮5550 . 2ഠ765േടട, 11- 
177൦0൦1൨ 76527൦0൨ സ, 002൧0 
൮0 1൦ ബെടോ 0 1൨15 0050൦ 
൩00 1൩൦ സഥിഥളട വ്ടഠോേഴഥഠി, 2൧൨0 
1 ഗയ, 1952, ൨൦ ഠോസ്സ്ധ്ിദേോ മ 
231 0 11൦ 1൨ ൦ 120വ്ടേടഠഥ വലി 
10 1ഠഥേ്ലിഠ 2 ൩07൦ 0൩0190൮൦ 
൦0 ഉനധിടടി- 17വ്ടേടഠ7 ൧൦0 1൩- 
നഈദോേധ(്ഴ 7ഠോബ്ബടര്ി 12 ൨൦ ൯൬൭5. 
ഠി സിന 20൦ ടമ൩൦ 011000 0 
ഭവു്ഥഉട ൨ ?ബ്ഖ്ല, 00 ടഠന൦ ൩൦. 

൦ 120 പറ് ൭ ഴഥേ ഴേ ്അത്ഞതഖലേട. 
10 ൨൧൦൮൦. 

൧. ഠഥേസബ്ധാദല്ടഠ 0 2൦ ലം യ 
ല് 2൭ ദംദ്വാദ/ ൨ 72ഠമ്മഠഴ 200 11൦, 
0൦൦ ദ്രണബ്വട ൦ ഠാറമ്ചനാടെ 
00 ലോ ട്ടെ 112 ൦ 100൩േ- 
105 റവടടേ ൨ 1൦ സ്ഡലിപ്ധാോ 
ാര്വനട ഉലുസട 1290 ഥേ 
0010 ധേ 0൮ 112 ൧ 
ഠം 0ിലേഠസ്പ്ട [ശട 77൨൧51൭72൧: 
ഠ/ഠ ൫7൭൦: 0//6൧ലഠ2൧. 

(സ ൧൭ ഠഠമഠ/ധഠ്ദ്! 

ഗ്ല ഷഡി 0 14.20. കാഡിമവ 8. ക. 2 ധം ധേറച്മുഖ മേന ടട, മുര. 


